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Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της 
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του ΕΣΗΔΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
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26ης Οκτωβρίου 64 Τ.Κ.54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

               CPV  

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού (79415200-8) 

• Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 

υποστήριξη (CPV 72000000-5) 
Κωδικός NUTS  έδρας αναθέτουσας Αρχής: EL 52, Κωδικός NUTS τόπου εκτέλεσης της σύμβασης: EL 52 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη  

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 52 

Τηλέφωνο 2313 319138 

Φαξ 2313 319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  P.Kontzinos@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΖΙΝΟΣ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση - 

Υποτομέας ΟΤΑ   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημοσίων υπηρεσιών (ΟΤΑ)  

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 

www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.pkm.gov.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 

(αρ. εναρίθμου έργου: 2018ΕΠ00810042)  
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Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 με τίτλο « Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, 

Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του Μηχανισμού υποστήριξης 

Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» της Πράξης: «Μηχανισμός Υποστήριξης 

Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 

2078/03-05-2018 και έχει λάβει κωδικό MIS 5022214. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

 

 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης 

των παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 

στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική 

υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, 
όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής και λήψης στρατηγικών αποφάσεων (Περιφερειάρχης, 

ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κλπ). Παράλληλα ο μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό σημείο 

διαμεσολάβησης (one-stop liaison office) μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συμμέτοχων 

και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς και θα εξασφαλίζει την αναγκαία Δικτύωση 

των Φορέων του Οικοσυστήματος.  

 

Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης παρεμβάσεων της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 
(1) Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των 

Δράσεων της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής 

Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery) 
(2) Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του 

οικοσυστήματος 
(3) Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Business Intelligence (Β.Ι.) για την αποτίμηση των 

δεικτών επίτευξης της RIS3 
(4) Υποστήριξη της νέας δομής One Stop Liaison Office 

Η παροχή των ως άνω  υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία 

της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου καθώς και σε οιοδήποτε  άλλο σημείο θα 

απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην διακήρυξη και  σύμβαση, που θα υπογραφεί. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

• Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού (79415200-8) 

• Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 

Διαδίκτυο και υποστήριξη (CPV 72000000-5) 
 

Η εκτιμώμενη αξία προϋπολογισθείσας Δαπάνης είναι: 1.038.960€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24% (Καθαρή Αξία: 837.871€, ΦΠΑ 201.089€). 
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Η διάρκεια της σύμβασης είναι: 54 μήνες. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο με κριτήριο ανάθεσης  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  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 ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 

3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.11.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές» 

 Τον ν.4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 Τις διατάξεις του  Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.2017 τεύχος Α'): Κανονισμός εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  

 Την υπ’ αρ. 2078/03-05-2018 απόφαση ένταξης της πράξης «Μηχανισμός υποστήριξης 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας 2014-2020 

 Το με αρ. πρωτ. 134108/ΕΥΚΕ6820/5-12-2017 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα "Πρόσκληση για τη 

δράση 'Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας" 

 Την υπ’ αρ. 3471/28-06-2018 Σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για τον έλεγχο νομιμότητα της 
παρούσας διακήρυξης 

 Την υπ΄ αρ. πρωτ 54267/21-05-2018 Απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης στο ΠΔΕ του έργου με κωδικό 2018ΣΕ00810042 «Μηχανισμός υποστήριξης 

Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» και προϋπολογισμό 1.038.966,00€. 

 Την υπ.αριθμ 1786/24-72018 ΑΔΑ: ΩΩΝΝ7ΛΛ-9ΗΚ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ 
περί έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξης 

 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. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 10/09/2018 και ώρα 

15:00.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος, την 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 





 

Σελίδα 8 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

06/08/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 

πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 63068)  

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.   

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

(URL):   www.pkm.gov.gr στις  08/08/2018 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις που γίνονται στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνει 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η δαπάνη και τα έξοδα για τις δημοσιεύσεις της περίληψης της Διακήρυξης, αρχικής και τυχόν 

επαναληπτικής στον ελληνικό Τύπο βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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

τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016, καθώς επίσης ότι θα τηρούν και  τις διατάξεις της νομοθεσίας περί υγείας και 

ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 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 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

�  η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της: 

Ι Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

ΙΙ το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] όπως έχει διαμορφωθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 

ΙΙΙ. Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος 

ΙV. Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

V. Υποδείγματα οικονομικών προσφορών 

VI Σχέδιο Σύμβασης  

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

• το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10  ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 

τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα 

το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, 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 έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 

ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.  

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

προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

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). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 

από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα πχ αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική. 

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

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 

επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ. Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 

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

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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

έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 

διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση 

παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
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και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η)  τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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.  

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής  Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

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

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

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

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

4. Η ένωση που υποβάλλει κοινή προσφορά πρέπει απαραίτητα να προσδιορίζει την έκταση, 

το είδος συμμετοχής κάθε μέλους της, τον συντονιστή/εκπρόσωπό  της ένωσης και να 

συμπληρώσει αντίστοιχα στην περίπτωση αυτή  τα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ. 

  2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1.  

α) Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 16.757,42 ευρώ.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 

ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 15/04/2019, άλλως η 

προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
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προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 

εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 

έως 2.2.8. δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

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

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

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

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

το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 

αυτής,  

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

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

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

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

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

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

την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
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της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 

215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

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

ελέγχου σε αυτό. 

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

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

κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

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

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη ΔΣ.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Α) 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  

Β) 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.  

ή/ και 

 Γ) Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) 

πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
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Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και 

ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. 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. Σε περίπτωση 

ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωμένη να εκδώσει 

αιτιολογημένη απόφαση επί της συνδρομής ή μη αυτής,  

(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 2.2.9.2  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 
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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.  

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως (η), δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με 

αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος. 

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, 2.2.3.2.Γ και 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 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύβασης πρέπει να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα/επιμελητήρια. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

µμητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 

απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση 

οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες µε την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 

αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά µμητρώα 
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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 μέσο κύκλο εργασιών των 

τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) ίσο ή μεγαλύτερο του 20% του 

προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Εάν ο προσφέρων 

οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να 

προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

 

1. Να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί να 

ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης εργασίας. 

Ειδικότερα, θα πρέπει κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2015, 2016, 2017) πριν την ημερομηνία 

διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού, να έχουν υλοποιήσει  

• ένα (1) τουλάχιστον σχετικό με το υπό ανάθεση έργο. Ως παρόμοια έργα, νοούνται 

ολοκληρωμένα έργα που σχετίζονται με τις εθνικές / περιφερειακές στρατηγικές Έρευνας & 

καινοτομίας για την έξυπνη Εξειδίκευση. 

• Να έχει παράσχει υπηρεσία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 

• Να έχει προσφέρει υπηρεσίες σε ένα (1)  τουλάχιστον έργο ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων 

/ εφαρμογών που να υποστηρίζει το Οικοσύστημα Καινοτομίας.   

• Να έχει υλοποιήσει ένα (1)  τουλάχιστον έργο με αντικείμενο τη διερεύνηση και μελέτη 

σχετικά με την παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών, την προσέγγιση τάσεων και 

αβεβαιοτήτων, με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης 

Για τον υπολογισμό της τριετίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ολοκλήρωσης του/-ων έργου/-

ων. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 

των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους 

αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. 

2.  Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε 
πέρας επιτυχώς το υπό ανάθεση έργο. Ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να συστήσουν 

Ομάδα Έργου που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον εννέα (9) έμπειρα στελέχη, που να είναι 

κατάλληλα για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου Έργου και θα 

απασχοληθεί συνολικά 435 ανθρωπομήνες, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπομηνών του 

Υπεύθυνου Έργου.  Από όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω 

περιγραφόμενα προσόντα, τα οποία θα πρέπει επακριβώς να αναγράφονται σε αναλυτικά 

βιογραφικά σημειώματα. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται 

κατ΄ελάχιστον από: 
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1. Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) ο οποίος να είναι  κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  (ΑΕΙ/ 

ΑΤΕΙ) και μεταπτυχιακού διπλώματος και να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική  εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Να διαθέτει επίσης, τουλάχιστον τριετή (σε ανθρωπομήνες) εμπειρία, 

στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, στην 

παροχή υπηρεσιών της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στα πλαίσια της Ευφυούς 

Εξειδίκευσης και στη διερεύνηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών, την προσέγγιση τάσεων και 

αβεβαιοτήτων, με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης. 

 

2. ΄Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου / Υπεύθυνο Ποιότητας (ΑΥΕ), ο οποίος θα πρέπει να 

είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), να διαθέτει αποδεδειγμένη γενική 
εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης 

στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης, εφαρμογής και επισκόπησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  

3. Μέλη Ομάδας έργου απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), 5ετους τουλάχιστον 

επαγγελματικής εμπειρίας, με επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την ολοκλήρωση των 

απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. 

Η Ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον άτομα στις παρακάτω 

ειδικότητες: 

• Δύο (2) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ, με εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο στο πλαίσιο 

του περιφερειακού σχεδιασμού στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και σε ένα (1) έργο υποστήριξης 

εργασιών ανοικτής διαβούλευσης στα πλαίσια της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης 
(EDP) 

• Τρία (3) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ με αντικείμενο την Πληροφορική ή τη Μηχανική 

Υπολογιστών και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων / 

εφαρμογών που να υποστηρίζουν το Οικοσύστημα Καινοτομίας  

• Δύο (2) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας ή σε έργα σχετικά με την υποστήριξη πολιτικών και εργαλείων Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφή τρόπο στη Τεχνική του Προσφορά, τα προσόντα των 

ατόμων που θα διαθέσει για την κάθε θέση εργασίας των παραδοτέων 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 4.2.1., τα 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογα των απαιτήσεών της.  

 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να καταθέσει τη σύνθεση της Ομάδας Έργου σύμφωνα µε τον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Στελέχωση Ομάδας Έργου 

 

Θέση 
 

Ονοματεπώνυμο 

 

Επιστημονική 

ειδικότητα 

Εξειδίκευση 

(Θεματικό 

Αντικείμενο) – 

Επάρκεια σε 

έργα 

 

Εμπειρία 

(σε έτη) 

Υπεύθυνος Έργου     
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Αναπληρωτής ΥΕ/ 
Υπεύθυνος 

Ποιότητας 

    

Μέλος 

Ομάδας Έργου 
    

 

Η σύνθεση της Ομάδας Έργου που θα προταθεί, θα είναι δεσμευτική για τον υποψήφιο. 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου που θα προταθεί στην προσφορά επιτρέπεται µόνο για 

σπουδαίο λόγο και µε άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά και σε κάθε περίπτωση υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει  (αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ) πιστοποιητικό  

συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο, από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, 

διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει 

να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την παρούσα, σύμφωνα με τα 

αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα.  

2.2.8 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 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

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

σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν 

οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 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. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

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

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 

προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 
του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο 
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στην παρούσα Παράρτημα II το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 

του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf και το Παράρτημα 

ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1. της 

παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 

κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της 

προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

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

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8). 

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

στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 

πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο 

συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή 

σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή 

που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

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 2.2.3.2α και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 

επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.2.β, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και 

Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 

επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση 
αδυναμίας εκδόσεως του εν λόγω πιστοποιητικού χωρίς ευθύνη του αναδόχου αρκεί σχετική 

ένορκη βεβαίωση εκ μέρους του αναδόχου. 

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. 

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. 
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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. 

και 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

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

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 

Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 

ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων ετών ή, σε περίπτωση μη 

τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων, 

συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση, από τα οποία θα προκύπτει το ύψος του μέσου ετήσιου 

γενικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για το αναφερόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση 

του συμμετέχοντος, συνοδευόμενων από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση. 

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) προς απόδειξη της παροχής συναφών υπηρεσιών κατά την τελευταία 3ετία ο προσωρινός 

ανάδοχος προσκομίζει κατάλογο, στον οποίο και αναφέρονται οι κυριότερες εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 3ετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του 

χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του σε αυτό.  

Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

 
Α/Α 

 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ-

ΣΗΣ 
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 (από – 

έως) 
 ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

(προϋπο-

λογισμός) 
(τύπος & 

ημερομηνία) 
         

         

 

Β.4.2.Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που 

αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο  

o Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που 

συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια αρχή.  

o Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του 

ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου.  

o Εάν το έργο ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να αποδεικνύεται το 
ποσοστό συμμετοχής του.  

 

Β.4.3.Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης της 

Ομάδας Έργου  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:  

Β.4.3.1. Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ) 

όπου θα περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, θα δηλωθεί το γνωστικό 

αντικείμενο που θα καλύψουν, θα δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο και οι 

ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του έργου σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Πίνακας 1 στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη του 
συνόλου της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΕ): 

Ονοματεπώνυμο 
 

Επωνυμία 

Μέλους Ένωσης 
Θέση στην 

Ομάδα Έργου 
Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

Δεξιότητες / 

Γνωστικό 

πεδίο 

Απασχόληση 

στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

      

      

      

      

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ  

 

Όπου συμπληρώνεται:  

� Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της 

Ομάδας Έργου.  

� Στη 2η στήλη «Μέλους Ένωσης»: το μέλος της ένωσης προσώπων στην οποία απασχολείται το 

στέλεχος (υποψηφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ένωση προσώπων σε ποιο από τα 

συμμετέχοντα μέλη της ένωσης).  

� Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.  

� Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά καθήκοντα 

που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.  

� Στην 5η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το γνωστικό πεδίο στο 

οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος. 
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� Στην 6η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι ανθρωπομήνες 

(Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου 

Αναδόχου.  

� Το σύνολο των προσφερόμενων ανθρωπομηνών θα πρέπει να ανέρχεται σε 435. 

 

Β.4.3.3. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων της 

προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου (ΥΕ, Μέλη ΟΕ) σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.6 της παρούσας προσκομίζουν τα παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία κατά 

περίπτωση:  

Β.4.3.3.1 Υπεύθυνος Έργου – Αναπληρωτής Έργου 
� 1. Πτυχίο και Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,(εφόσον απαιτείται) 

� 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 

παρούσας,  

� 3. βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 

περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε ανθρωπομήνες 

απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.  

 

Β.4.3.3.2 Μέλη Ομάδας έργου  

� 1. Τίτλος σπουδών, 

� 2. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της 
παρούσας,  

� 3. βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 

περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε ανθρωπομήνες 

απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία.  

 

Β.4.3.4. Υπεύθυνες Δηλώσεις  

� Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να 

καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει με νόμιμα θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής του ΥΕ και των μελών της Ομάδας Έργου, με τις οποίες θα 

δηλώνεται ότι αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου εφόσον 
αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και 

αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης.  

 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων 

δηλώσεων από τους υπογράφοντες (ΥΕ, Εμπειρογνώμονες, Μέλη ΟΕ) αλλά η νόμιμη 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά 

σε μορφή αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 

της παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα 

οικονομικό φορέα.  
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα 

πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 

 

Περιγραφή τμήματος Έργου 
που προτίθεται ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 

Επικοινωνίας, Νόμιμοι 

Εκπρόσωποι Υπεργολάβου 
 

Ημερομηνία Δήλωσης 

Συνεργασίας 
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Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

καταθέσει :  
α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα 

του έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του. 

β) Νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, 

με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να 

υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού 

φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο 

υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά 

πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμη θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής από τα πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του 

υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν 
το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον 

αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.  

 

� Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων 

δηλώσεων των νόμιμων εκπροσώπων των υπεργολάβων αλλά η νόμιμη θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα θεωρημένο το 

γνήσιο της υπογραφής των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή 

αρχείου pdf στον φάκελο της προσφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της 

παρούσας και υπογράφονται και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα 

οικονομικό φορέα.  
 

� Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν 

υπεργολάβους, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 

οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 

2.2.7 ο προσωρινός ανάδοχος προσκομίζει πιστοποιητικό  ISO 9001 ή ισοδύναμο, από ανεξάρτητο 
φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από τον ΕΣΥΔ ή ισότιμο οργανισμό. Το πεδίο εφαρμογής της 

πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται με την 

παρούσα, σύμφωνα με τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα.  

Β.6. 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. 
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους ή διαθέτουν 

πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την 

αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης είμαι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α  Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου  60% 

Α.1  Ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και 

των απαιτήσεων της σύμβασης 

• Η κατανόηση του Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

• Αποσαφήνιση του στόχου, της έκτασης και των 

ιδιαιτεροτήτων του έργου. 

• Η κατανόηση των προτεραιοτήτων, αρμοδιοτήτων και 
υποχρεώσεων για την περιφερειακή στρατηγική Καινοτομίας 

25%  
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

με βάση την Έξυπνη Εξειδίκευση 

• Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών (Εφαρμογή 
Μεθοδολογιών και Συστημάτων Διαχείρισης και Διασφάλισης 

της Ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών). 

Α.2  Ορθολογική και επαρκής ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης 

• Παρουσίαση της μεθοδολογίας, των αναγκαίων βημάτων και 
εργασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση των επιμέρους 

παραδοτέων για όλες τις δράσεις 

• Εκτίμηση και ανάλυση πιθανών κινδύνων για την ομαλή 

υλοποίηση των επιμέρους παραδοτέων 

• Περιγραφή των Τεχνικών Μέσων και των Μεθοδολογικών 
Εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την Υλοποίηση του 

Έργου. 

25% 

Α.3  Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με 

αντιστοίχιση εργασιών και παραδοτέων. 10% 

Β  Λειτουργικότητα Ομάδας Έργου 40% 

Β.1  Επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας 

Έργου 

• Παρουσίαση της δομής, της οργάνωσης και της σύνθεσης της 

Ομάδας Έργου.  

• Περιγραφή των καθηκόντων του κάθε μέλους σε σχέση με την 

εκπόνηση των Παραδοτέων και την εκτέλεση των Εργασιών. 

• Βαθμός κάλυψης των αναγκών του έργου από τα προσόντα, 

τις αρμοδιότητες και τους ρόλους των στελεχών της Ομάδας 

Έργου  

 

40% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 

H αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει ως εξής:  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 

βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
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Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς1.  

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

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :   

ΣΒτ = (Uτi x βi) + (Uτii x βii) + (Uτiii x βiiii) + (Uτiv x βiv) 

όπου : 

ΣΒτ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Uτ = ο βαθμός του κριτηρίου και 

β = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Η Συμφερότερη προσφορά, είναι αυτή που εμφανίζεται πρώτη στον Πίνακα Κατάταξης και 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (Τi), όπως υπολογίζεται από τον τύπο:  

Τi = 85 x (Tai/ TΑmax) + 15 x (ΟΠmin/ ΟΠi) 

Όπου: 

Τi = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς i (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά 

ψηφία)  

Tai = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς i 

Tαmax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς  

ΟΠmin = Το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς  

ΟΠi = Το συνολικό κόστος της προσφοράς i 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

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

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

                                                           

1 Η βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός από τη 

βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 
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τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 

και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση 

αριθμ5692/215  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 

αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 

σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 
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υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 

ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 

ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής 

προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 

οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  

τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 

στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 

προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 

αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 

προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 

παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά 

υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.3.2  Τεχνική προσφορά  

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 2.2.6 και στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης 

«Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα2 3.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

Ειδικότερα στον ανωτέρω  (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», 
υποβάλλονται όλα τα αναλυτικά στοιχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν τα   χαρακτηριστικά της 

τεχνικής προσφοράς του   υποψήφιου Αναδόχου  και ειδικότερα την Μεθοδολογία, τα εργαλεία και 

τεχνικές που θα  χρησιμοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος  με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. 

Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες), για την εκπόνηση και εκτέλεση της αιτούμενης εργασίας/ 

υπηρεσίας  καθώς και  το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του έργου.  

 

(α)  Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του Έργου 

• Κωδικοποίηση των ιδιαιτεροτήτων και ειδικών απαιτήσεων του έργου  

• Συνοπτική μεθοδολογία και παρουσίαση των αναγκαίων βημάτων και επιμέρους εργασιών 
για την αποτελεσματική υλοποίηση των αναγκών του έργου και προτάσεων προσέγγισης για 

όλες τις δράσεις, συμπεριλαμβανομένων δημιουργικών προτάσεων 

• Παρουσίαση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου με αντιστοίχιση εργασιών και 

παραδοτέων 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα 

παρεχόμενα από τους υποψήφιους στοιχεία κατά την διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της 

προσφερόμενης λύσης. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε 
η απάντηση θεωρείται αρνητική. 

 

(β)  Πρόταση  Οργάνωσης  –  Διοίκησης του Έργου 

Η  Ενότητα  «Οργάνωση - Διοίκηση του  Έργου»  περιλαμβάνει  την  αναλυτική  περιγραφή  της  

δομής  και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα λάβουν μέρος στην υλοποίηση του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

 

Ειδικότερα, ο υποψήφιος στην Ενότητα Οργάνωση-Διοίκηση του έργου θα πρέπει να συμπεριλάβει: 

                                                           

2 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
3 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλόλητα των υπηρεσιών και βάσει των 

οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 

προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης 

και τυχόν υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 
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• Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος διοίκησης του έργου. Θα πρέπει να 

προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος συνεργασίας των μελών της Ομάδας Έργου με την 

Αναθέτουσα Αρχή.  

Στην περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από ένωση προσώπων, για τη 

βαθμολόγηση στα σχετικά κριτήρια λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ο τρόπος και ο βαθμός 

ουσιαστικής συμμετοχής ενός εκάστου των μελών που συμμετέχουν στην ένωση για την 

υλοποίηση του έργου.  Επομένως, στην περίπτωση αυτή πρέπει στην Τεχνική Προσφορά 

να περιγράφεται σαφώς το είδος, ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής των μελών της 

Ένωσης στην υλοποίηση του έργου. 

Τα στοιχεία που θα περιλαμβάνονται στην Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν 

πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο Προσφέρων έχει 

κατανοήσει το αντικείμενο της σύμβασης, που καλείται να αναλάβει, ενώ θα πρέπει να προτείνει 

κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και κατάλληλα διαθέσιμο προσωπικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.  

• Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

• Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση 
ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά απορρίπτεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής. 

• Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, δηλ. τη τιμή για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών,  όπως ορίζεται κατωτέρω και 

σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της διακήρυξης:  

Η τιμή δίνεται  σε ευρώ για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και ανά δράση/παραδοτέο 

σύμφωνα με το υπόδειγμα. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3.% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20.%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται  
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι 

(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

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

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

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

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

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

διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 

(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 

συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 

(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) της παρούσας, 

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

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

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 

τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την Παρασκευή 14/09/2018.και ώρα 10:00 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 

εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

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

τα μέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. 

Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών  δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις 

των προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα 

κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου  2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την επιτροπή, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνίας» στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος 
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ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4. της παρούσας.  

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 

εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω..  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή4 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 

άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 

βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή 

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των 

οικονομικών φορέων. 

Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου («Οικονομική προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής μέσω 

της λειτουργικότητας «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή  σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  

πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής  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 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 

πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από 

αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 

από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

                                                           

4 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική 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, μέσω του Συστήματος, 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. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: 

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

μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

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

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 

την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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

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

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

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

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

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει 

υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον 
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
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Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 

σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και 

από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση της 

άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση. 

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

θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να  υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, 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, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και 

έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 

αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 

νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της 

αναθέτουσας αρχής5 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

 γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

 Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 

                                                           

5  Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, στο 

άρθρο 19 παρ.1.1. και στο άρθρο 7 της υπ’ αρ. 56902/215 ΥΑ  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 

της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 

λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. 

β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών 

από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 

αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά 

από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα 

ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

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 παρ. 2.1.5. της παρούσας και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης., σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο παράρτημα V της διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 

4412/2016. 

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

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

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  ή  αποδεσμεύεται τμηματικά , κατά το ποσό που 

αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. 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, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 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. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της 

νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 

κινδύνου 

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

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

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

4.4 Υπεργολαβία 

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

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
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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, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  

το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 

να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

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

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

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και κατόπιν προηγούμενης 

σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας ΕΥΔ.  

  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

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

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

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

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

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

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

(i) Με την ολοκλήρωση του παραδοτέου και την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής για όλα τα 

αυτοτελή παραδοτέα: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 3.1.1-3.1.7, 4.1.1-4.1.3, 4.3.1-4.3.2. 

Διευκρίνιση: Τα παραδοτέα 3.1.2 θα αποπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση των 3.1.3 τους μήνες 

16ο και 28ο αντίστοιχα. Τι ίδιο ισχύει και για τα παραδοτέα 3.1.4 που θα αποπληρώνονται με τα 

παραδοτέα 3.1.5 κατά τους μήνες 18ο και 30ο αντίστοιχα.   

Τα παραδοτέα 1.3.1 θα αποπληρώνονται κατόπιν της ολοκλήρωσης τους και ανά έτος παράδοσης.   

(ii) Σε 18 τριμηνιαίες δόσεις, αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους τριμηνιαίων 

αναφορών, που θα συνοδεύονται από μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης και από ημερήσια 

παρουσιολόγια του προσωπικού, και που θα υποβάλλονται εντός 20 ημερών από τη λήξη του 

τριμήνου, για τα παραδοτέα που υποστηρίζουν το μηχανισμό σε διαρκή βάση: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3 και 
4.2.1. 

 (iii) Τα παραδοτέα 1.2.2 και 4.2.2, τα οποία υποστηρίζουν το μηχανισμό σε διαρκή βάση, θα 

αποπληρώνονται αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους τριμηνιαίων αναφορών. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ)Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)6 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην 

επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η εκάστοτε προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου εισοδήματος. 

                                                           

6  Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 

παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), 

καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

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

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

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων 

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

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

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

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
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 της Τεχνικής του Προσφοράς επιβάλλεται ποινική ρήτρα 

2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 

παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.2 (Διάρκεια 

Σύμβασης) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 

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

αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου. 
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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 της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας (Α.Δ.Υ.Κ.Ε.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία και θα εισηγείται  στο 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο την Οικονομική Επιτροπή (Ο.Ε.) της ΠΚΜ για όλα τα ζητήματα που 

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

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

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

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

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση  

δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση 

της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

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

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

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 54 μήνες από την υπογραφή. 

 

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

ενδιάμεσες προθεσμίες, οι οποίες περιγράφονται στον Αναλυτικό Προϋπολογισμό & 

Χρονοδιάγραμμα Παραδοτέων στο Παράρτημα Ι της παρούσης. 

 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου 

που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού 

αντικειμένου. 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. 
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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, 

σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα  Ι της παρούσας.  

 

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

και ο ανάδοχος. 

 

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 προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων.  
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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. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     
1. Μήττας Χρήστος                                                                                       ΕΠΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ. 
2. Αβραμίδης Ευστάθιος 
3. Θωμαΐδης Παύλος 
4. Καρατζιούλα Νίκη 
5. Μπάτος Σωτήριος 
6. Τζηρίτης Δημήτριος 
7. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος                                                            ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σημερινή κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα δημιουργεί νέες ιδιαίτερες προκλήσεις και 

επιβάλει διαφορετικές προτεραιότητες και παρεμβάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της καινοτομίας 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κυρίως με σκοπό την αλλαγή του 

αναπτυξιακού μοντέλου και την παραγωγική ανασυγκρότηση της στοχευμένης περιοχής. 

Προκρίνεται η ανάγκη για την ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας και τη 
σταδιακή μεταστροφή της εγχώριας επιχειρηματικότητας από μη διεθνώς ανταγωνιστικές 

δραστηριότητες, στην παραγωγή διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλή 

εγχώρια προστιθέμενη αξία. Κύριος μοχλός για τη μεταστροφή αυτή είναι η καινοτομία 

(τεχνολογική και μη). Η Εθνική Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) επιδιώκει την 

αποτελεσματική, αποδοτική και συνεργατική χρήση των διαθέσιμων πόρων στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης της καινοτομίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση ή 

δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων σε κλάδους οικονομίας που πληρούν τις σχετικές 

προϋποθέσεις. 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε όλη την ελληνική πραγματικότητα, 

φαίνεται να είναι η απουσία συνεργασίας του ερευνητικού τομέα με τις ανάγκες της πραγματικής 
οικονομίας (δηλαδή της αγοράς). Με έναυσμα τα παραπάνω, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

έχει προάγει μία σειρά από δράσεις καινοτομίας στην περιοχή, με στόχο την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας και τη διασύνδεσή της με τα ερευνητικά ιδρύματα.  

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των 

παρεμβάσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο 

στόχος του μηχανισμού είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη φυσική και οικονομική 
υλοποίηση των παρεμβάσεων της RIS3, τόσο προς τις δομές Συντονισμού και Διαχείρισης της RIS3, 

όσο και προς τις δομές χάραξης στρατηγικής και λήψης στρατηγικών  αποφάσεων 

(Περιφερειάρχης, ΠΣΕΚ, ΕΣΕΚ, ΓΓΕΤ κλπ). Παράλληλα ο μηχανισμός θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως 

κομβικό σημείο διαμεσολάβησης (One-Stop Liaison Office) μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και 

των συμμέτοχων και τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς.  

Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αποτίμησης παρεμβάσεων της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας, αλλά και η αναθεώρηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι στην αρμοδιότητα της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και θα παρέχει τις 

ακόλουθες υπηρεσίες: 
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(1) Υποστήριξη στην επικαιροποίηση και στον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των 

Δράσεων της Στρατηγικής RIS3, που αφορούν τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής 

Ανακάλυψης (Entrepreneurial Discovery) 
(2) Υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ για τον καλύτερο συντονισμό και ενδυνάμωση όλων των φορέων του 

οικοσυστήματος 
(3) Ανάπτυξη και λειτουργία Συστήματος Business Intelligence (Β.Ι.) για την αποτίμηση των 

δεικτών επίτευξης της RIS3 
(4) Υποστήριξη της νέας δομής One Stop Liaison Office. 

 

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, με στόχο την ανάπτυξη, την προσέλκυση 
επενδύσεων, την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, την παραγωγή νέου εισοδήματος, τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

 

Αιχμή της παρέμβασης είναι η δημιουργία του One Stop Liaison Office για την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα, εντός του φυσικού χώρου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την 

εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΥΚΕ), που θα δώσει την ευκαιρία για τη διασύνδεση των 

ερευνητικών φορέων και παραγωγών καινοτομίας με τις επιχειρήσεις, δίνοντας ώθηση στην 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Επίσης, η νέα αυτή υπηρεσία 

μιας στάσης θα λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης και διασύνδεσης, ενώ θα αναλαμβάνει την 
ολοκλήρωση μιας σειράς διαδικασιών μέχρι την τελική έγκριση και αδειοδότηση ενός επενδυτικού 

σχεδίου, εξοικονομώντας πόρους τόσο για τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία, όσο και για τις 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες του φορέα. Επιπλέον έχουν προβλεφθεί απαραίτητες δράσεις που θα 

υποστηρίζουν την ΑΔΥΚΕ, ώστε σταδιακά για 54 μήνες (4,5 έτη) από την έναρξη της εφαρμογής του 

σχεδίου, να εξασφαλίσει η ΠΚΜ ένα περιβάλλον φιλικότερο για την επιχειρηματική δραστηριότητα 

και να προάγει το οικοσύστημα καινοτομίας της περιοχής. 

 

 

2.1. ΣΤΟΧΟΙ 

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν: 

• στην τεχνική υποστήριξη των αρμόδιων οργάνων του φορέα στην επικαιροποίηση και στον 

καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση των Δράσεων της Στρατηγικής RIS3 μέσα από τη Διαδικασία 

της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ), με στόχο την άντληση της απαραίτητης πληροφορίας, 

την αξιολόγηση και επεξεργασία της 

• στη συνδρομή του Φορέα Παρακολούθησης της RIS3 

• στην προαγωγή και διεύρυνση των καινοτομικών δραστηριοτήτων αξιοποιώντας όλα τα 

διαθέσιμα μέσα, εργαλεία και πληροφορίες, στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με τα ΑΕΙ 
(εσωτερικού και εξωτερικού) και στην επιβοήθηση δημιουργίας ομάδων επιχειρήσεων και 

συνεργασιών στα πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3 

• στην ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής, αξιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων που αφορούν 

την υλοποίηση της RIS3 μέσα από την δημιουργία ενός οnline πληροφοριακού συστήματος, που 

θα παρακολουθεί και θα παρουσιάζει με πίνακες και διαγράμματα βασικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος καινοτομίας της περιφέρειας. 
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• στην υποστήριξη μιας νέας δομής διαμεσολάβησης (one-stop liaison office) μεταξύ των 

ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων της αγοράς και όλων των εμπλεκόμενων μερών του 

οικοσυστήματος της ΠΚΜ, μέσω της οποίας θα δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εντός και εκτός 

Ελλάδος, η δυνατότητα αναζήτησης και πληροφόρησης σε όλα τα θέματα καινοτομίας. 

 

Περιοχή στόχος της Πράξης είναι το σύνολο της ΠΚΜ και ομάδες – στόχου οι επιχειρήσεις, κλαδικές 

ενώσεις επιχειρήσεων, επιμελητήρια, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ/ΤΕΙ και ερευνητές.  

 

 

 

2.2. ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της πρόσκλησης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα της λειτουργίας του 

περιφερειακού μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

αφορούν στα εξής: 

 

• την αύξηση των συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας κάθε είδους (χρηματοδοτούμενη 

έρευνα, εκχώρηση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συνεργατική έρευνα) μεταξύ ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

• την αύξηση των δαπανών για Ε&Α των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων που 

καλύπτεται από επιχειρήσεις 

• την επίτευξη οικονομιών κλίμακας στη συστηματική ανταλλαγή γνώσης μεταξύ του 

ερευνητικού τομέα της ΠΚΜ και του παραγωγικού τομέα σε υπερ-περιφερειακή κλίμακα.  

• τη βελτίωση της ικανότητας σχεδιασμού και εκτέλεσης της περιφερειακής στρατηγικής 
καινοτομίας 

• τη χρήση των αποτελεσμάτων των μελετών και των ερευνών που θα υλοποιηθούν. 

 

Μετά το πέρας της Πράξης η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας θα είναι σε θέση, μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία, όσο και μέσα από τη 

διάχυση της κουλτούρας καινοτομίας στο οικοσύστημα, να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα νέα 

δεδομένα και τις μελλοντικές εξελίξεις. Όλο το υλικό που θα αναπτυχθεί κατά το διάστημα αυτό 

δημιουργεί μία στέρεη βάση για μελλοντική χρήση του, καθώς θα αποτελέσει το πρωτογενές υλικό 

για την καταγραφή και τη συνεχή βελτίωση του οικοσυστήματος της καινοτομίας στην ΠΚΜ. 

 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Η πράξη αφορά στη υποστήριξη του φορέα παρακολούθησης και αποτίμησης των παρεμβάσεων 

της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Ο φορέας παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

(ΑΔΥΚΕ) με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίηση της RIS3 (π.χ. Διαχειριστική 

Αρχή, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων), 
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βάσει της υπ.αρ.Γ.Π.Κ.Μ/οικ.839/26-03-2018(ΑΔΑ:Ω1ΜΕ7ΛΛ-5ΙΧ) Απόφασης του Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με βάση το έγγραφο «Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3 2014-

2020», όπως ορίστηκε από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της 

Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και κοινοποιήθηκε, με το υπ.αρ.πρ. 119099/ΕΥΣΣΑ 2368/11-11-

2016,  στην D.G. REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το αντικείμενο του φορέα παρακολούθησης 

περιλαμβάνει τα εξής: 

• Την παρακολούθηση της στρατηγικής RIS3, η οποία αποσκοπεί στην αποτύπωση της 

μεταβολής των τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί στη στρατηγική 
RIS3, μέσω ενός πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση των 

στρατηγικών RIS3 περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και 

την επεξεργασία των πληροφοριών σχετικά με την επίτευξη των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων και της εφαρμογής της στρατηγικής, όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα 

από τη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.  
• Την αξιολόγηση της στρατηγικής RIS3 η οποία αποσκοπεί στην εκτίμηση της ορθότητας των 

στρατηγικών RIS3 και της καταλληλότητας του υλοποιούμενου μείγματος πολιτικής, 

προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη ή μη προσαρμογής της στρατηγικής. Η αξιολόγηση 

εστιάζει στην εκτίμηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς και των 
επιπτώσεων της υλοποιούμενης στρατηγικής  RIS3 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

• Τέλος, ουσιαστικό στοιχείο του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης αποτελεί ο 

εντοπισμός των αποκλίσεων από τους στόχους που έχουν τεθεί και ο προσδιορισμός των 

κατάλληλων διορθωτικών κινήσεων εφόσον απαιτείται, μέσα από ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Το σύστημα αυτό στην περίπτωση της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι η 

ανάπτυξη ενός One-Stop Liaison Office το οποίο θα ασκεί καταλυτικό ρόλο ως κομβικό 

σημείο διαμεσολάβησης μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των συμμέτοχων και 
τελικών δικαιούχων της RIS3, δηλαδή της αγοράς και θα εξασφαλίζει την αναγκαία 

Δικτύωση των Φορέων του Οικοσυστήματος. 

 

 

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το έργο χωρίζεται στα εξής Πακέτα εργασίας με τα αντίστοιχα παραδοτέα: 

 

ΠΕ1 Μηχανισμός Παρακολούθησης της στρατηγικής RIS3 

ΠΕ2 Αξιολόγηση της στρατηγικής RIS3 

ΠΕ3 Επικαιροποίηση της στρατηγικής RIS3 

ΠΕ4 Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και Λειτουργία του One Stop Liaison 

Office 

 

 

ΠΕ1:  Μηχανισμός Παρακολούθησης της στρατηγικής RIS3 
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Σκοπός του Πακέτου Εργασίας 1 είναι η τεχνική υποστήριξη του φορέα για την επίτευξη των κύριων 

στόχων της παρακολούθησης της RIS3, οι οποίοι αναφέρονται στην  διασφάλιση και επαλήθευση 

των παρακάτω σημείων: 

• Τις προγραμματισμένες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη 

στρατηγική που αποτυπώνεται στο κείμενο της ισχύουσας RIS3.  

• Τους πόρους που χρησιμοποιούνται αποδοτικά και δαπανώνται για την επίτευξη 

προγραμματισμένων εκροών και αποτελεσμάτων.  

• Τους δείκτες που εξελίσσονται προς την κατεύθυνση των στόχων που έχουν τεθεί.  

Η παρακολούθηση της στρατηγικής RIS3 αποτελεί το πλέον κρίσιμο στάδιο για τη βελτίωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε συνεχή βάση και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες ανάγκες 

και συνθήκες. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της 

στρατηγικής RIS3, αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο επικοινωνίας τόσο με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς, όσο και με το ευρύτερο κοινό, σε σχέση με τους προσδοκώμενους στόχους, καθώς και τις 

εκροές και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την εφαρμογή της στρατηγικής RIS3. Το 

σύστημα παρακολούθησης της RIS3 θα περιέχει τα εξής στοιχεία: 

• Μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία περιλαμβάνει ένα πλέγμα δεικτών, κατάλληλων να 

παρέχουν πληροφορία σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές και το μείγμα πολιτικής των 

υλοποιούμενων στρατηγικών RIS3. 

• Μηχανισμό που περιλαμβάνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και 

αξιολόγηση των RIS3 και στον οποίο περιγράφεται η διαδικασία παρακολούθησης των 

πορισμάτων/συμπερασμάτων (follow-up) των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.  

• Κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης. 
 

 

Δράσεις / Παραδοτέα:  

Δράση 1.1. Ανάπτυξη και Λειτουργία Συστήματος Business Intelligence 

Για τις ανάγκες του έργου θα αναπτυχθεί ένα πληροφοριακό σύστημα, που θα υποστηρίζει τον 

φορέα παρακολούθησης (ΑΔΥΚΕ) στη συλλογή και επεξεργασία των δεικτών εκροών και 

αποτελεσμάτων και επιπλέον στην αξιοποίηση και ανάλυση δεδομένων, τα οποία αφορούν την 

υλοποίηση της RIS3.  

Σκοπός του συστήματος θα είναι η συλλογή στοιχείων από διάφορες πηγές (ΕΚΤ, ΕΥΔ, ΟΠΣ, κτλ) η 

ανάλυση και σύγκριση με τους δείκτες, τους στρατηγικούς στόχους και το όραμα της RIS3, η 
δημοσιοποίηση δεδομένων, εντός κι εκτός της περιφέρειας, και τέλος η επεξεργασία των στοιχείων 

για τη σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης. 

Για την παρακολούθηση της RIS3, όπως προδιαγράφηκε παραπάνω είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν 

ένα σύνολο παραδοτέων που περιλαμβάνουν τις παρακάτω διαδικασίες και εργαλεία: 

• Τη μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης με βάση την πορεία υλοποίησης της 

στρατηγικής RIS3 μέσω της λογικής της παρέμβασης. 

• Τη δημιουργία ενός οnline πληροφοριακού συστήματος που θα παρακολουθεί και θα 

παρουσιάζει την πορεία των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων και τα βασικά 
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χαρακτηριστικά του συστήματος καινοτομίας της περιφέρειας, και θα περιλαμβάνει 

συνεργασίες με άλλους φορείς, όπου και εάν χρειαστεί.  

• Μία βάση δεδομένων, οργανωμένη κατά θεματικές ενότητες και επιλεγμένους δείκτες 

μέτρησης επιδόσεων σε κάθε θεματική ενότητα. Οι τιμές των δεικτών θα ενημερώνονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. 
o Σε κάθε θεματική ενότητα, μια σειρά εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών 

οπτικοποίησης παρουσιάζουν τις εξελίξεις των επιμέρους δεικτών. 

• Μία Κοινότητα Ενδιαφέροντος (community of interest) από χρήστες και stakeholders που 

συμβάλλουν στη δημιουργία των datasets. 

• Φιλοξενία στο διαδίκτυο (cloud) και πρόσβαση μέσω Web & Smartphones. 

• Την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος με τη συνεχή τροφοδότηση στοιχείων και 

την αξιοποίηση και ανάλυση των δεδομένων. 

• Την επεξεργασία των στοιχείων για τη σύνταξη των εκθέσεων παρακολούθησης. 

 

 

 

Παραδοτέα Δράσης 1.1:   

Παραδοτέο 1.1.1. Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης Συστήματος Business 

Intelligence 

Χρόνος παράδοσης: 4
ος

 μήνας από υπογραφή σύμβασης 

Στόχος του προτεινόμενου παραδοτέου είναι να συμβάλλει στον όσο το δυνατόν καλύτερο 

προγραμματισμό και στην αρτιότερη διαχείριση των δράσεων που υλοποιεί η Περιφέρεια στα 
πλαίσια της υλοποίησης της στρατηγικής RIS3. Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά την μελέτη της 

μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης με βάση την πορεία  υλοποίησης της στρατηγικής 

RIS3 μέσω της λογικής της παρέμβασης. 

Η μεθοδολογία παρακολούθησης περιλαμβάνει τις διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης ενός  

πλέγματος δεικτών, κατάλληλων να παρέχουν πληροφορία σχετικά με τις στρατηγικές επιλογές και 

το μείγμα πολιτικής της υλοποιούμενης στρατηγικής RIS3, όπως έχουν προσδιοριστεί στο έγγραφο 

το έγγραφο «Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3 2014-2020». Η βάση 

για την παρακολούθηση της στρατηγικής RIS3 είναι η λογική της παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

στρατηγική RIS3 θα παρακολουθείται μέσα από:  

• την πρόοδο των δεικτών αποτελέσματος σε σχέση με τις στρατηγικές προτεραιότητες τη 

στρατηγικής και  

• την πρόοδο των δεικτών εκροών σε σχέση με τις δράσεις που συνιστούν το μείγμα πολιτικής 

της στρατηγικής.  

Οι δείκτες αποτελέσματος και εκροής που θα χρησιμοποιηθούν αναφέρονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συνδέονται με τη στρατηγική RIS3.  

Επιπρόσθετα οι δείκτες αποτελέσματος είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο ενός 

ομογενοποιημένου συστήματος παρακολούθησης των στρατηγικών RIS3 (εθνικής και 

περιφερειακών), παράλληλα με τους δείκτες του Περιφερειακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Με τον τρόπο αυτό θα καλύπτεται η ανάγκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

αξιολόγηση των υλοποιούμενων δράσεων στα πλαίσια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, στην 

εξεύρεση λύσεων και έγκαιρου επανασχεδιασμού όταν απαιτείται και κατά συνέπεια στη συνεχή 

της εμβάθυνση και βελτίωση. Τελικός στόχος είναι η συνεισφορά του συστήματος στην άρτια 

διακυβέρνηση. 

 

Παραδοτέο 1.1. 2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος BI 

Χρόνος παράδοσης: 9
ος

 μήνας από υπογραφή σύμβασης 

Σκοπός του πληροφοριακού συστήματος είναι η υποστήριξη του υπεύθυνου φορέα στην βέλτιστη 

και αποτελεσματικότερη διαδικασία ελέγχου υλοποίησης της RIS3 και τη λήψη αποφάσεων σε 

όποιο στάδιο κριθεί απαραίτητο. 

Θα περιλαμβάνει: 

• Μια βάση δεδομένων οργανωμένη κατά θεματικές ενότητες και επιλεγμένους δείκτες 

μέτρησης επιδόσεων σε κάθε θεματική ενότητα. Η βάση θα ενημερώνεται σε τακτικά 

διαστήματα σε συνεργασία με τον φορέα όπως και όλοι οι δείκτες.  

• Σε κάθε θεματική ενότητα, μια σειρά εργαλείων και ψηφιακών εφαρμογών οπτικοποίησης 

θα παρουσιάζουν τις εξελίξεις των επιμέρους δεικτών. Οι εφαρμογές ανάλυσης και 

οπτικοποίησης δεδομένων θα υποστηρίζουν (α) χρονικές σειρές με αντίστοιχα διαγράμματα 

(β) συγκρίσεις μεταξύ κλάδων (γ) βασικά στατιστικά στοιχεία, όπως μέση τιμή, μέγιστη και 

ελάχιστη τιμή, τιμή κατά τεταρτημόριο, κ.α. (δ) ομαδοποίηση  δεδομένων. Η παρουσίαση 

των δεικτών θα γίνεται ενδεικτικά με την μορφή Node Map, Word Cloud, Bar charts, Pie 

Charts, Scatter-plots 

• Μία Κοινότητα Ενδιαφέροντος (community of interest) από χρήστες και stakeholders που 

συμβάλλουν στη δημιουργία των datasets. 

• Φιλοξενία στο διαδίκτυο (cloud)  και πρόσβαση μέσω web & smartphones. 

• Την αυτοματοποιημένη ανάπτυξη εκτυπώσεων reports, που θα συμφωνηθούν με τον 

φορέα. Ενδεικτικά οι πρότυπες αυτές εκτυπώσεις θα αφορούν την περιφερειακή επίδοση 

καινοτομίας, τους δείκτες output, results, εξωστρέφεια, κ.α. και θα έχουν την και την μορφή  

Balαnce - scorecard reports. 

 

 

Παραδοτέο 1.1.3. Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος BI 

Χρόνος παράδοσης:  Από τον 7
ο
 μήνα έως τη λήξη του έργου, 27 ανθρωπομήνες 

Η υποστήριξη λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί από ένα άτομο (μερικής απασχόλησης) και θα 

περιλαμβάνει την Καταχώρηση και Επεξεργασία Δεδομένων, που θα συλλέγονται, είτε μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος του ΠΕΠ και των άλλων προγραμμάτων, είτε μέσω των 

ερωτηματολόγιών, είτε μέσω  οποιοδήποτε άλλου μέσου, όπως συνέδρια, εργαστήρια, εκθέσεις, 

αναφορά, συναντήσεις, sites, blogs, κ.α.  Το άτομο αυτό θα ελέγχει και θα καταρτίζει συνεχώς και 
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περιοδικά τις πρότυπες  εκτυπώσεις του συστήματος και με βάση αυτές θα καταρτίζει εκθέσεις 

προτάσεων που θα προκύπτουν από τις αναλύσεις των πρότυπων εκτυπώσεων. 

 

 

Παραδοτέο 1.1.4. Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος B.I. 

Χρόνος παράδοσης:  Από τον 10
ο
 μήνα έως τη λήξη του έργου 

Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου απαιτείται τεχνική υποστήριξη από τον ανάδοχο σε όλα τα 

επίπεδα του πληροφοριακού συστήματος και αυτά ενδεικτικά θα είναι: 

• Λύση τυχόν προβλημάτων που σχετίζονται με το hosting, hacking κ.α. 

• Δημιουργία νέων πρότυπων εκτυπώσεων που θα απαιτηθούν 

• Δημιουργία νέας πρότυπης εκτύπωσης Balance sorecard 

• Λύσεις σε θέματα αυτόματης εισαγωγής δεδομένων 

• Κάθε άλλη τεχνική υποστήριξη με στόχο την συνεχή και άρτια λειτουργία του συστήματος, 

για παράδειγμα συνεχής αυτοματοποίηση του συστήματος σε σχέση με τροφοδότηση 

δεδομένων.   

Η υποστήριξη μπορεί να είναι απομακρυσμένη μέσω ψηφιακής επικοινωνίας. Απαιτείται να 

υπάρχει κατά τους πρώτους 6 μήνες λειτουργίας του συστήματος τεχνικός σε συνεχή άμεση φυσική 

ή ψηφιακή (απομακρυσμένη) παρουσία ώστε η αντίδραση του σε λύσεις να είναι άμεση (εντός 12 

ώρες), ώστε να λειτουργήσει το σύστημα με την έναρξη του πλήρως. Μετά το πέρας των έξι (6) 

μηνών η αντίδραση του σε τυχόν δυσλειτουργίες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 24ώρη. 

 

Δράση 1.2. Ανάπτυξη και Λειτουργία του Μηχανισμού/Δικτύου φορέων παρακολούθησης 

παροχής δεδομένων  

Θα υποστηριχθεί ο φορέας παρακολούθησης (ΑΔΥΚΕ) για την ανάπτυξη και λειτουργία ενός 

Μηχανισμού/Δικτύου Φορέων Παροχής Δεδομένων, που θα συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων για 

την υλοποίηση της RIS3. Έχει αποδειχθεί παγκοσμίως πως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος 

σχεδιασμού και υλοποίησης της καινοτομίας αποτελεί το μοντέλο του οικοσυστήματος – τετραπλή 

έλικα. Σε αυτή τη Δράση προγραμματίζεται η καταγραφή - χαρτογράφηση των φορέων του 

οικοσυστήματος καινοτομίας και η συνεχής επικαιροποίησή του.  

 

Παραδοτέα Δράσης 1.2: 

Παραδοτέο 1.2.1 Περιγραφή Μηχανισμού/Δικτύου Φορέων Παροχής Δεδομένων 

Χρόνος παράδοσης: 4
ος

 μήνας από υπογραφή σύμβασης 

Αναφέρεται στην ανάπτυξη μελέτης όπου θα παρουσιασθεί η χαρτογράφηση των φορέων του 

οικοσυστήματος καινοτομίας και η συμμετοχή του στην διαδικασία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της υλοποίησης της RIS3.   
Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 θα αναπτυχθεί ένα δίκτυο 
περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας, με στόχο την βέλτιστη ανάπτυξη ενός συστήματος 

αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων της Στρατηγικής RIS3, ώστε να 
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συλλέγονται πρωτογενείς και δευτερογενείς πληροφορίες, που θα καταχωρούνται στο Β.Ι. Καθώς η 

RIS3 αφορά δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία, που συμπεριλαμβάνουν στο μεγαλύτερο μέρος 

τους πηγές εκτός του περιφερειακού ΠΕΠ πχ Horizon 2020, Interreg, Urban Innovation Actions, 

Venture Capitals, Business Angels, Δανεισμό, ίδιες επενδύσεις, κ.α., κρίνεται απαραίτητη η 

υλοποίηση του δικτύου.  

 

 

Παραδοτέο 1.2.2 Λειτουργία του μηχανισμού/δικτύου   

Χρόνος παράδοσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την υποστήριξη λειτουργίας του Μηχανισμού / Δικτύου Φορέων 

Παροχής Δεδομένων (Εκθέσεις απολογισμού λειτουργίας του δικτύου). 

Το δίκτυο θα βρίσκεται υπό την αιγίδα της περιφέρειας, θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το 

έτος θα συλλέγονται με την μορφή ερωτηματολογίων πληροφορίες για την παρακολούθηση της 

RIS3, τόσο από τους συμμετέχοντες (οικοσύστημα π.χ. Φορείς Αγοράς, Γνώσης, Διοίκησης κ.α.), όσο 

και από τα μέλη αυτών των φορέων, αλλά και από κάθε πιθανό φορέα ή επιχείρηση, που είναι 

δυνητικός δικαιούχος των πολιτικών εργαλείων που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τέλος το δίκτυο 

βασιζόμενο στα αποτελέσματα που σχετίζονται τόσο με δείκτες εκροών και δείκτες αποτελέσματος, 

θα δύναται να συμμετέχει σε διαδικασίες αξιολόγησης από ομότιμους φορείς (peer reviews) σε 
θέματα RIS3 planning, implementation, monitoring. 

 

 

 

Παραδοτέο 1.2.3 Υποστήριξη του Μηχανισμού / Δικτύου φορέων παροχής δεδομένων 
Χρόνος παράδοσης: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, 27 ανθρωπομήνες 
 

Σε όλη την διάρκεια του έργου θα απασχοληθεί ένα άτομο (μερικής απασχόλησης) με στόχο την 

υποστήριξη του Μηχανισμού/Δικτύου Φορέων Παροχής Δεδομένων. Το άτομο αυτό θα υποστηρίζει 

το μηχανισμό στην οργάνωση των συναντήσεων, στη συλλογή, και στην κατάρτιση εκθέσεων 
απολογισμού λειτουργίας του δικτύου.  
 

 

Δράση 1.3. Κατάρτιση Εκθέσεων Παρακολούθησης 

Θα υποστηριχθεί ο φορέας παρακολούθησης (ΑΔΥΚΕ) για την κατάρτιση των Εκθέσεων 

Παρακολούθησης της στρατηγικής RIS3, οι οποίες συντάσσονται βάσει υποδείγματος, και οι οποίες 

αποστέλλονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας, στην Εθνική Αρχή 

Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 

παρουσιάζεται και συζητείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Παραδοτέα Δράσης 1.3: 

Παραδοτέο 1.3.1 Κατάρτιση Εκθέσεων Παρακολούθησης  

Χρόνος παράδοσης: 2019, 2021, 2023 
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Η κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης θα γίνει τα έτη 2019, 2021 και 2023 (πρώτο τρίμηνο) 

και θα αναφέρονται σε σωρευτικά απολογιστικά στοιχεία μέχρι το τέλος του προηγούμενου 

ημερολογιακού έτους. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να εξεταστεί η ανάγκη κατάρτισης πρόσθετων 

εκθέσεων εφόσον κριθούν απαραίτητες για την παρακολούθηση της στρατηγικής RIS3. 
 

 

ΠΕ2: Αξιολόγηση της στρατηγικής RIS3 
Σκοπός του Πακέτου Εργασίας 2 είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης RIS3. 

 

Δράσεις / Παραδοτέα:  

Δράση 2.1: Αξιολόγηση της στρατηγικής RIS3 
Η αξιολόγηση της στρατηγικής RIS3 θα γίνει σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, 

προκειμένου να εκτιμηθεί:  
• η ορθότητα του σχεδιασμού και του μείγματος πολιτικής των στρατηγικών RIS3, 

προκειμένου να αναδειχθεί η ανάγκη ή μη προσαρμογής τους,  

• η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του μηχανισμού διακυβέρνησης,  

• η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των στρατηγικών RIS3,  

• οι επιπτώσεις των στρατηγικών RIS3 σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παρουσιάζονται στο Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο εθνικό Δίκτυο RIS3.  
  
 

Παραδοτέα Δράσης 2.1: 

Παραδοτέο 2.1.1 Κατάρτιση Εκθέσεων Αξιολόγησης  

Χρόνος παράδοσης: 2020, 2023 

Οι Εκθέσεις Αξιολόγησης της RIS3 θα αποστέλλονται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού, στο 

Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. 

Η κατάρτιση και υποβολή των εκθέσεων αξιολόγησης της στρατηγικής RIS3, θα πραγματοποιηθεί με 

βάση το εγκεκριμένο κάθε φορά χρονοδιάγραμμα που αποτυπώνεται στο Σχέδιο Αξιολόγησης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το πρώτο τρίμηνο στα έτη 

2020 και 2023 και θα παρουσιαστεί και συζητηθεί στην Επιτροπή Παρακολούθησης 

 

 

ΠΕ3: Επικαιροποίηση της στρατηγικής RIS3 

Το πακέτο εργασίας 3 περιλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη του φορέα για την επικαιροποίηση της 

στρατηγικής RIS3, μέσα από τη Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ), με στόχο την 

άντληση της απαραίτητης πληροφορίας, όπως επίσης την αξιολόγηση και επεξεργασία της. Η 
Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) αποτελεί στρατηγική διαδικασία της Έξυπνης 

Εξειδίκευσης, καθώς συνδέει την υλοποίηση των δράσεων με την στοχοθέτηση, με τέτοιο τρόπο, 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και ποσότητα των τελικών χρηματοδοτούμενων έργων 

(ωριμότητα, αποτελεσματικότητα, επίτευξη στρατηγικών στόχων). Η στρατηγική της σημασία 

έγκειται στην δυνατότητα αποκάλυψης ή εξειδίκευσης υπαρχόντων ή νέων θεματικών: αγορών, 
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επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας, που δύνανται να αποτελέσουν νέα στρατηγική 

προτεραιότητα για την περιφέρεια.  

Η Διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους 

επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας. Θα υλοποιηθεί σε δύο χρονικές περιόδους: το 2020 και το 

2022. 

 

Δράσεις / Παραδοτέα:  

Δράση 3.1  Σχεδιασμός και υλοποίηση των δράσεων ΔΕΑ / ερευνών / εκθέσεων 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η υποστήριξη της ΑΔΥΚΕ στην εξειδίκευση και το συντονισμό των 

δράσεων για την επικαιροποίησης της Στρατηγικής RIS3 στην ΠΚΜ. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην 

οργάνωση όλων των απαραίτητων εκδηλώσεων (workshops) και λοιπών ενεργειών (έρευνες) με 

εκπροσώπους των τομέων ενδιαφέροντος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και ολοκλήρωση 

της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και της σύνθεσης των αποτελεσμάτων τους.     

Αναλυτικά:  

Διοργάνωση, τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του φορέα για την υλοποίηση ενός συνόλου 
εργαστηρίων (workshops) ανά τομέα προτεραιότητας. Στην υλοποίηση των εργαστηρίων 

συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα διασφαλίσουν την ορθή 

διεξαγωγή τους και με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων θα πρέπει να παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματά τους. 

Απαραίτητη δράση στο πλαίσιο αυτό αποτελεί η συνεργασία με τους βασικούς και όχι μόνο φορείς 

του οικοσυστήματος αναφορικά με δράσεις καινοτομίας και έρευνας, μέσω διεξαγωγής τόσο 

δευτερογενούς όσο και πρωτογενούς έρευνας, για τη συλλογή δεδομένων, που σχετίζονται κυρίως 

με χαρτογράφηση δυνάμεων, στρατηγικών και έργων.  

 

Παραδοτέα Δράσης 3.1: 

Παραδοτέο 3.1.1. Μεθοδολογία υλοποίησης της επικαιροποίησης της RIS3 
Χρόνος παράδοσης: 9

ος
 μήνας από την υπογραφή σύμβασης 

Αφορά την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την εξειδίκευση των ενεργειών και δράσεων, 

που είναι απαραίτητες για τον καλύτερο συντονισμό και υλοποίηση της επικαιροποίησης της 

υφιστάμενης RIS3. Θα περιέχει τη μέθοδο, τα μέσα και εργαλεία, την τοποθέτηση στο χρόνο, τους 

ανθρώπινους πόρους και την ανάλυση κινδύνων. Θα αποτελέσει τον Οδηγό Υλοποίησης της 

Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης. 
 

 

Παραδοτέο 3.1.2. Διενέργεια ερευνών 

Χρόνος παράδοσης: 15
ος

 μήνας και 27
ος

 μήνας από την υπογραφή σύμβασης 

Αφορά την υλοποίηση δύο (2) ερευνών με σκοπό την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

δράσεων και των επεμβάσεων στο οικοσύστημα της καινοτομίας, μέσω διεξαγωγής τόσο 
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δευτερογενούς έρευνας όσο και πρωτογενούς, για τη συλλογή δεδομένων από τα ενδιαφερόμενα 

μέρη (stakeholders) του οικοσυστήματος. 
 

 

Παραδοτέο 3.1.3. Δύο (2) Εκθέσεις αποτελεσμάτων ερευνών 

Χρόνος παράδοσης: 16
ος

 μήνας και 28
ος

 μήνας από την υπογραφή σύμβασης 

Αφορά την υλοποίηση δύο (2) εκθέσεων αποτελεσμάτων του κάθε κύκλου ερευνών που 

διενεργήθηκαν (παραδοτέο 3.1.2), με σκοπό την καταγραφή και αξιολόγηση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του οικοσυστήματος. Η κάθε έκθεση 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας.  
Οι Εκθέσεις θα παραδοθούν εντός 1 μήνα από την ολοκλήρωση της διενέργειας του κύκλου της 

ετήσιας έρευνας. 
 

 

Παραδοτέο 3.1.4. Εργαστήρια  

Χρόνος παράδοσης: 17
ος

 μήνας και 29
ος

 μήνας από την υπογραφή σύμβασης 

Αφορά τη διενέργεια 8 εργαστηρίων στους τομείς προτεραιότητας της RIS3, ενδεικτικά για τα έτη 

2020 και 2022. Τα Εργαστήρια είναι ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την υλοποίηση της 

δράσης που αποτελεί την «καρδιά» για την Επιχειρηματική Ανακάλυψη. Προβλέπονται οκτώ τέτοια 

εργαστήρια που θα σχετίζονται με τις υφιστάμενες προτεραιότητες. 
Κάθε εργαστήρι θα είναι ημερήσιο και για την υλοποίησή του περιλαμβάνονται οι εξής ενέργειες: 

• Προγραμματισμός και σχεδιασμός 

• Κατάρτιση Προγράμματος 

• Κατάρτιση Μεθοδολογίας 

• Έρευνα πιθανών συμμετεχόντων που μπορούν να συνεισφέρουν, λίστα προσκεκλημένων 

• Επικοινωνία με πιθανούς συμμετέχοντες με όλα τα διαθέσιμα μέσα πχ email, τηλεφωνικώς, 

τηλεδιάσκεψη, κοινωνικά δίκτυα, σύσταση κ.α.  

• Διοργάνωση σε χώρους που πληρούν τις προϋποθέσεις συνεργασίας και εργασίας 

• Τεχνική υποστήριξη με όλα τα μέσα: Υπολογιστές, προβολικά, γραφική ύλη εργασίας για 

τοποθέτηση ιδεών, οπτικοακουστικός εξοπλισμός κλπ 

• Τουλάχιστον 3 άτομα από τον ανάδοχο με εμπειρία στην τεχνολογική, συντονιστική και 

γραμματειακή υποστήριξη 

• Κατάρτιση μελέτης – draft που θα χρησιμοποιηθεί για την έναρξη του εργαστηρίου 

• Catering για τουλάχιστον 40 άτομα για όλη την ημέρα 

• Φωτογράφηση 

• Αξιολόγηση και επεξεργασία των ιδεών και λοιπών στοιχείων που θα προκύψουν. Σύνταξη 

έκθεσης. 

• Δελτίο τύπου  

• Δημοσιοποίηση στα κοινωνικά δίκτυα. 
 
 

Παραδοτέο 3.1.5. Εκθέσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων εργαστηρίων  
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Χρόνος παράδοσης: 18
ος

 μήνας και 30
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Αφορά την παράδοση 8 εκθέσεων (μία ανά εργαστήρι), που θα παραδοθούν εντός 30 εργάσιμων 

ημερών από την  ολοκλήρωση του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και θα 

περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το κάθε Εργαστήρι, τη διασύνδεσή τους με 

την υφιστάμενη στρατηγική RIS3, τις διαφοροποιήσεις και στοιχεία εμβάθυνσης που προκύπτουν. 

Το υλικό θα αποτελέσει εισερχόμενο στην επικαιροποίηση της στρατηγικής RIS3. Οι Εκθέσεις θα 

παραδοθούν εντός 1 μήνα από την ολοκλήρωση της διενέργειας του κάθε κύκλου εργαστηρίων. 
 
 

Παραδοτέο 3.1.6. Διερεύνηση και παρακολούθηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών, τάσεων και 

αναγκών 

Χρόνος παράδοσης: 19
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Στόχος της μελέτης είναι η διερεύνηση της μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

ανάπτυξης της καινοτομίας στην περιοχή. Καθώς πολλά συστατικά της επιτυχίας απαιτούν χρόνο 

ωρίμανσης, κρίνεται σημαντική η υποστήριξη της στρατηγικής στην προσέγγιση των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών, των τάσεων και των αναγκών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
τόσο αναφορικά με την υπάρχουσα στρατηγική στόχευση (θεματικές προτεραιότητες, τεχνολογίες, 

εργαλεία πολιτικής). Περιλαμβάνει την υλοποίηση δευτερογενών και πρωτογενών δράσεων π.χ. 

Delphi με στόχο την κατάρτιση μεταβλητών σχετικά με την πορεία της στρατηγικής καινοτομίας στην 

περιοχή. 

 

 

Παραδοτέο 3.1.7. Έκθεση για την επικαιροποίηση της RIS3 

Χρόνος παράδοσης: 33
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Η Περιφέρεια και η τοπική κοινωνία, στην πρώτη φάση της Έξυπνης Εξειδίκευσης κλήθηκε να 

αναγνωρίσει και να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, να υποστηρίξει την 

καινοτομία και να επικεντρώσει τις επενδύσεις της σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. 

Ταυτόχρονα με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα στάδια, με τη διαδικασία 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης μέσω των δραστηριοτήτων ΕΤΑΚ, στόχευσε στον επιδιωκόμενο 

μετασχηματισμό της τοπικής οικονομίας. 

Στόχος του παραδοτέου είναι η σύνταξη μίας έκθεσης επικαιροποίησης της Στρατηγικής RIS3 για την 

περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

προηγούμενες δράσεις, αλλά και των εμπειριών και της τεχνογνωσίας που απέκτησε η Περιφέρεια, 
υλοποιώντας τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η έκθεση θα πρέπει τόσο να λαμβάνει υπόψη 

της τόσο τους περιφερειακούς και εθνικούς δείκτες της οικονομίας, αλλά επιπλέον και τις καλές 

πρακτικές που έχει εντοπίσει στην ΕΕ. 

 

 

 

ΠΕ4: Υποστήριξη στην Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός  One Stop Liaison Office 
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Το πακέτο εργασίας 4 περιλαμβάνει την υποστήριξη του φορέα για την ανάπτυξη μιας νέας δομής 

διαμεσολάβησης (One Stop Liaison Office) μεταξύ των ακαδημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων της 

αγοράς και όλων των εμπλεκόμενων μερών του οικοσυστήματος της ΠΚΜ, μέσω της οποίας θα 

δίνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο, εντός και εκτός Ελλάδος, η δυνατότητα αναζήτησης και 

πληροφόρησης σε όλα τα θέματα καινοτομίας. 

 

Δράσεις / Παραδοτέα:  

Δράση 4.1 Σχεδιασμός του One Stop Liaison Office 

Στα πλαίσια της δράσης θα σχεδιαστεί και θα μελετηθεί ο τρόπος λειτουργίας και οι στόχοι του One 

Stop Liaison Office και θα αναπτυχθεί ένα ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης όλων 

των ενδιαφερόμενων μερών. Τέλος θα καταρτιστούν οι διαδικασίες λειτουργίας του One Stop 

Liaison Office. 

 

Παραδοτέα Δράσης 4.1: 

Παραδοτέο 4.1.1. Μία (1) Μελέτη Στρατηγικής λειτουργίας και στόχων του One Stop Liaison Office  

Χρόνος παράδοσης: 4
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Προβλέπεται η άμεση ανάπτυξη της μελέτης Στρατηγικής λειτουργίας και στόχων του One Stop 

Liaison Office. Ενδεικτικά θα μελετηθούν και θα σχεδιαστούν τα παρακάτω: (α) η ύπαρξη και 

εξειδίκευση ερευνητικών ομάδων, (β) η ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προς 

εκχώρηση ή εκμετάλλευση, (γ) τα ώριμα προς εκμετάλλευση ερευνητικά αποτελέσματα, (δ) ο 

διαθέσιμος  εργαστηριακός εξοπλισμός και οι ερευνητικές υποδομές προς χρήση, (ε) η παροχή 

τεχνικής στήριξης για αξιοποίηση ευκαιριών και συνεργειών στο πλαίσιο της RIS3 (ΕΠΑΝΕΚ, ΠΕΠ, 

HORIZON), (στ) οι επενδύσεις στην περιοχή, (ζ) οι συνεργασίες, (η) τα νέα ή υπάρχοντα μοντέλα 
συνεργασίας κ.α. (θ) η προώθηση δράσεων και καλών πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της ΠΚΜ και η ενημέρωση για σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και 

χρηματοδοτήσεις (ι) η προώθηση αγροτικών- αστικών συνεργασιών (ια) η προώθηση δημόσιων και 

ιδιωτικών συνεργασιών για την καινοτομία στην αγροδιατροφή, στον τουρισμό και σε άλλους τομείς 

της RIS3 της ΠΚΜ. Ενδεικτικά το ψηφιακό εργαλείο επικοινωνίας θα περιλαμβάνει θέματα όπως 

επιδοτήσεις, δραστηριότητές μελών οικοσυστήματος, διοργάνωση εκδηλώσεων, περιγραφή 

υπηρεσιών μελών οικοσυστήματος, αποθετήριο μελετών κ.α. 

 

 

Παραδοτέο 4.1.2 Manual διαδικασιών 

Χρόνος παράδοσης: 5
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Αποτελεί το Εγχειρίδιο λειτουργίας του One Stop Shop Liaison Office.  Θα περιλαμβάνει τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες, διεργασίες, έντυπα, οδηγίες όπου κι εάν απαιτείται για την ομαλή 

λειτουργία του και θα συμπεριλαμβάνει επίσης και τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των 

στελεχών του.  
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Παραδοτέο 4.1.3 Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου επικοινωνίας και ενημέρωσης - Digital Portal 

Χρόνος παράδοσης: 8
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Το παραδοτέο αποτελεί το μέσο επικοινωνίας και πληροφόρησης της νέας διεύθυνσης και του One 

Stop Liaison Office και προβλέπεται η υλοποίησή του εντός του έτους 2019.  

Ενδεικτικά θα παρέχει: 

1. Ενημέρωση για όλο το οικοσύστημα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 

a. ύπαρξη και εξειδίκευση ερευνητικών ομάδων,  

b. ύπαρξη ενδιαφέροντος συνεργασίας 

c. ώριμα προς εκμετάλλευση ερευνητικά αποτελέσματα, 

d. διαθέσιμος  εργαστηριακός εξοπλισμός και οι ερευνητικές υποδομές προς χρήση,  

e. Χρηματοδοτήσεις όπως επιδοτήσεις, και άλλες δράσεις 

f. Επενδυτές με ιδία κεφάλαια 

g. Υποδομές υποστήριξης επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, επιταχυντές, κ.α. 

h. Όλα τα νέα του οικοσυστήματος 

i. Πληροφορίες για εκδηλώσεις 

j. Κ.α. 

2. Βάση Δεδομένων - Αποθετήριο  

a. Μελετών  

b. Καλών πρακτικών  

c. Οδηγών 

d. κ.α. 

3. Διαδραστική δυνατότητα στους φορείς του οικοσυστήματος να συνεισφέρουν και να 

εμπλουτίσουν το μέσο με πληροφορίες όπως νέες startups, εκδηλώσεις, δυνατότητες 

mentoring, ημερολόγιο δράσεων, θέσεις εργασίας, meetups, hackathons, κ.α. 

4. Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία καθώς θα αναπτυχθεί με βάση τις οδηγίες του WCAG 

2.0. 
 

Ο ανάδοχος θα παραδώσει το portal ενημερωμένο με όλες τις παραπάνω πληροφορίες.  

 

 

Δράση 4.2 Υποστήριξη λειτουργίας του One Stop Liaison Office 

Θα υπάρξει σταθερή υποστήριξη προς τον φορέα για την λειτουργία του One Stop Liaison Office και 

θα αφορά θέματα που σχετίζονται με τη διερεύνηση δράσεων και πρωτοβουλιών, αναφορικά με το 
οικοσύστημα καινοτομίας και προέρχονται είτε από τους stakeholders της περιοχής, είτε από 

διασυνδεμένους εμπλεκόμενους εκτός περιφέρειας, όπως για παράδειγμα, ONLINE S3 platforms, 

Digital Innovation Hubs, Clusters. Επιπλέον θα υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες δράσεις 

δημοσιότητας όπως ημερίδες ενημέρωσης, μηνιαία έντυπα ενημέρωσης των φορέων κλπ. Επιπλέον 

το προσωπικό θα παραδίδει αναφορές των αποτελεσμάτων της λειτουργίας του One Stop Liaison 

Office. 
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Παραδοτέα Δράσης 4.2: 

Παραδοτέο 4.2.1 Υποστήριξη της λειτουργίας του One Stop Liaison Office 

Χρόνος παράδοσης: Καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, 108 ανθρωπομήνες 

Η υποστήριξη λειτουργίας του One Stop Liaison Office θα πραγματοποιηθεί από δύο άτομα 

πλήρους απασχόλησης. Οι αρμοδιότητες και υπευθυνότητες των ατόμων που θα στελεχώσουν τη 

νέα δομή θα περιγραφούν αναλυτικά και θα συμπεριληφθούν στο Εγχειρίδιο των Διαδικασιών 

(παραδοτέο 4.1.2).   Η περιγραφή της θέσης των ατόμων που θα στελεχώσουν το OSL έως την 

ολοκλήρωση του παραδοτέου 4.1.2, θα δοθεί από τους υποψήφιους Αναδόχους στην Τεχνική τους 
Προσφορά. 

 

 

Παραδοτέο 4.2.2 Δράσεις προβολής και διάχυσης  

Χρόνος παράδοσης: Καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου 

Προβλεπόμενες δράσεις προβολής του One Stop Liaison Office είναι: 
• Υλοποίηση μίας ενημερωτικής ημερίδας   

• Social media  

• Μηνιαίες αναρτήσεις / ενημερώσεις (newsletters, έντυπα, social media και άλλα μέσα 

ενημέρωσης κλπ)  

• Δύο Δράσεις στο εξωτερικό π.χ. European Week of Regions   

• Εξαμηνιαίες αναφορές αποτελεσμάτων λειτουργίας.  
 

 

Δράση 4.3 Υποστήριξη τομέων προτεραιότητας  

Ο ορθός σχεδιασμός πολιτικής και δράσεων, σε συμφωνία με την στρατηγική RIS3, απαιτεί ένα 

σύστημα ανταγωνιστικής ευφυΐας για την παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και των εξελίξεων 

σε περιφερειακό επίπεδο στους τομείς RIS3.  

Για την υποστήριξη των τομέων προτεραιότητας της υπάρχουσας RIS3 απαιτείται συνεχώς όλοι οι 
εμπλεκόμενοι στο οικοσύστημα να είναι γνώστες των τεχνολογικών και όχι μόνο τάσεων σε 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το σύστημα θα αποτελείται από μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα, που  

1. Θα παρέχει πληροφόρηση στους φορείς σχεδιασμού, έρευνας και εφαρμογών καινοτομίας 

και θα περιλαμβάνει σε ξεχωριστά σημεία: 

a. Μεγατάσεις που επηρεάζουν τους τομείς προτεραιότητας RIS3. 

b. Μικρότερες τάσεις και τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς προτεραιότητας RIS3 

c. Ασθενή σήματα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους τομείς 

προτεραιότητας RIS3 

2. Στην αρχική του μορφή ο ανάδοχος θα εισάγει τις τάσεις και όλο το υλικό που θα συλλέξει 

και θα αφορά τις υφιστάμενες προτεραιότητες  

3. Θα παρέχει σε συγκεκριμένο χώρο της πλατφόρμας την δυνατότητα αλληλεπίδρασης και 

συλλογής πληροφοριών από το οικοσύστημα καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας 

a. Θα μπορούν οι συμμετέχοντες να προτείνουν τάσεις ή και ασθενή σήματα 
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b. Θα αξιολογούνται από την Περιφέρεια και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα 

c. Θα υπάρχει δυνατότητα διαβούλευσης  

4. Θα δίνεται η δυνατότητα έγγραφής στην πλατφόρμα, ώστε να έχουν πρόσβαση οι χρήστες 

σε όλα τα δεδομένα και στις πληροφορίες που χρειάζονται 

5. Θα χρησιμοποιηθούν οι απαραίτητες νέες τεχνολογίες, που θα εξυπηρετούν στην άμεση 

επικοινωνία με τον χρήστη 

6. Θα συνδέεται με άλλες πλατφόρμες για αυτοματοποιημένο τρόπο συλλογής δεδομένων  

7. Η σχεδίαση της πλατφόρμας θα ακολουθεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογικές και 

σχεδιαστικές τάσεις, ώστε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την περιοχή 

8. Θα αναπτυχθεί με βάση τις οδηγίες του WCAG 2.0 για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας 

των ατόμων με αναπηρία. 

 

Παραδοτέα Δράσης 4.3: 

Παραδοτέο 4.3.1 Web πλατφόρμα 

Χρόνος παράδοσης: 12
ος

 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης 

Αν και η τελική δομή της πλατφόρμας παρακολούθησης τάσεων θα διαμορφωθεί μετά από 

συμβουλευτική διαδικασία με την Αυτοτελή Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας, ο ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά την πλατφόρμα (τεχνικά 

χαρακτηριστικά, τρόπος συλλογής πληροφοριών, μέθοδος και χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης και 

επικαιροποίησης, target group που απευθύνεται, τυχόν διάδραση με χρήστες κλπ).   

 

 

Παραδοτέο 4.3.2 Επικαιροποίηση της Web Platform 

Χρόνος παράδοσης: 13
ος

 μήνας έως λήξη του έργου  

Αφορά την συνεχή επικαιροποίηση της πλατφόρμας. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος να 
επικαιροποιεί σε συνεχή βάση τα δεδομένα της πλατφόρμας. Ο έλεγχος θα γίνεται συνεχώς από την 

ΑΔΥΚΕ και το παραδοτέο θα περιλαμβάνει επίσης μία ετήσια Έκθεση αποτελεσματικότητας καθ’ όλη 

την διάρκεια του έργου.  
 

 

4. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου που θα απαρτίζεται από ικανό 

αριθμό έμπειρων στελεχών και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν σε πέρας επιτυχώς 

το υπό ανάθεση έργο. Ειδικότερα οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου 
που θα απαρτίζεται από τουλάχιστον εννέα (9) έμπειρα στελέχη, που να είναι κατάλληλα για την 

εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου Έργου και θα απασχοληθεί συνολικά 

435 ανθρωπομήνες, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρωπομηνών του Υπεύθυνου Έργου.  Από 

όλα τα στελέχη της Ομάδας Έργου απαιτούνται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω περιγραφόμενα 

προσόντα, τα οποία θα πρέπει επακριβώς να αναγράφονται σε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από 
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1. Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) ο οποίος να είναι  κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  (ΑΕΙ/ 

ΑΤΕΙ) και μεταπτυχιακού διπλώματος, να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Να διαθέτει επίσης τουλάχιστον τριετή (σε ανθρωπομήνες) εμπειρία, 

στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και επικαιροποίηση της στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης, στην 

παροχή υπηρεσιών της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στα πλαίσια της Ευφυούς 

Εξειδίκευσης και τέλος στη διερεύνηση των μεταβαλλόμενων συνθηκών, την προσέγγιση τάσεων 

και αβεβαιοτήτων, με τη χρήση εργαλείων ανάλυσης. 

 

2. ΄Έναν (1) Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου / Υπεύθυνο Ποιότητας (ΑΥΕ), ο οποίος θα πρέπει να 

είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), να διαθέτει αποδεδειγμένη γενική 
εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών και εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης 

στρατηγικής Έξυπνης εξειδίκευσης, εφαρμογής και επισκόπησης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας  

3. Μέλη Ομάδας έργου απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), 5ετους τουλάχιστον 

επαγγελματικής εμπειρίας, με επαγγελματικά προσόντα σχετικά με την ολοκλήρωση των 

απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. 

Η Ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από επτά (7) τουλάχιστον άτομα στις παρακάτω 

ειδικότητες: 

• Δύο (2) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ, με εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο στο πλαίσιο 

του περιφερειακού σχεδιασμού στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης και σε ένα (1) έργο υποστήριξης 

εργασιών ανοικτής διαβούλευσης στα πλαίσια της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης 
(EDP) 

• Τρία (3) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ με αντικείμενο την Πληροφορική ή τη Μηχανική 

Υπολογιστών και εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο ανάπτυξης ψηφιακών εργαλείων / 

εφαρμογών που να υποστηρίζουν το Οικοσύστημα Καινοτομίας  

• Δύο (2) άτομα απόφοιτοι ΑΕΙ/ΑΤΕΙ, με εμπειρία σε ένα (1) τουλάχιστον έργο καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας ή σε έργα σχετικά με την υποστήριξη πολιτικών και εργαλείων Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει με σαφή τρόπο στη Τεχνική του Προσφορά, τα προσόντα των 

ατόμων που θα διαθέσει για την κάθε θέση εργασίας των παραδοτέων 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3, 4.2.1., τα 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογα των απαιτήσεών της. Τα στελέχη των συγκεκριμένων θέσεων θα 
πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης.   

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πενήντα τέσσερις (54) μήνες. 

 

 

6. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
 

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. 
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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. 

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

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 

2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 

να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

 

 

7. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Τόπος παράδοσης των παραδοτέων 1.1.3, 1.2.3, 4.2.1 που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

8. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα εξής: 

• Πενήντα τέσσερα (54) μηνιαία παρουσιολόγια / φύλλα χρονοχρέωσης. 
• Δεκααοκτώ (18) τριμηνιαίες εκθέσεις εργασιών στις οποίες θα περιγράφονται οι εργασίες 

που έγιναν την περίοδο (τρίμηνο) αναφοράς (το περιεχόμενό τους διαφοροποιείται 

ανάλογα με τη περίοδο αναφοράς) 
• Δεκαπέντε (15) παραδοτέες εκθέσεις δράσεων: Τρεις (3) εκθέσεις παρακολούθησης της 

Πλατφόρμας περιφερειακής στρατηγικής καινοτομίας, δύο (2) αξιολόγησης της RIS3, δύο (2) 

αποτελεσμάτων έρευνας και  οκτώ (8) αποτελεσμάτων εργαστηρίων 
• Έξι (6) μελέτες 
• Ένα (1) Εγχειρίδιο 
• Δύο (2) Έρευνες 
• Οκτώ (8) Θεματικά Εργαστήρια 
• Δέκα (10) συναντήσεις / συνεδριάσεις 
• Τρεις (3) ψηφιακές εφαρμογές: (ένα (1) πληροφοριακό σύστημα, ένα (1) ψηφιακό εργαλείο 

και μία (1) διαδικτυακή πλατφόρμα 
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• Τέσσερα (4) άτομα προσωπικό που θα παρέχουν υπηρεσίες στο One Stop Liaison Office 

(Δύο άτομα Χ 27 ανθρωπομήνες και δύο άτομα Χ 54 ανθρωπομήνες, σύνολο 162 

ανθρωπομήνες)  
• Μία (1) τεχνική υποστήριξη 
• Τέσσερις (4) επικαιροποιήσεις της διαδικτυακής πλατφόρμας συνοδευμένες με ετήσιες 

Εκθέσεις Αποτελεσματικότητας 
• Συνεχείς δράσεις προβολής και διάχυσης για τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη υποστήριξης 

από τον Ανάδοχο, που αφορούν:  
o Μία (1) ημερίδα διάχυσης 
o Πενήντα τέσσερις (54) μηνιαίες αναρτήσεις/ενημερώσεις (newsletters, social 

sharing, έντυπα ενημέρωσης κλπ) 
o Οργάνωση και υλοποίηση δύο (2) δράσεων στο εξωτερικό 
o Εννέα εξαμηνιαίες αναφορές αποτελεσμάτων λειτουργίας   

 

Το συνολικό έργο του Αναδόχου, αναφορικά στα τέσσερα (4) πακέτα Εργασίας που αναλύονται στα 
είκοσι τρία (23) παραδοτέα επτά (7) δράσεων, παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

α/α Παραδοτέο 
Ποσό-

τητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Παράδοση 

Αξία με 

ΦΠΑ 

Δράση 

1.1 

Ανάπτυξη και Λειτουργία 

Συστήματος Business 

Intelligence 

    

Π.1.1.1 

Μεθοδολογία 

παρακολούθησης και 

αξιολόγησης ΒΙ 

1 Μελέτη 4ος  μήνας 22.000 

Π.1.1.2 

Ανάπτυξη 

πληροφοριακού 

συστήματος BI 

1 ΙCΤ 9ος  μήνας 70.000 

Π.1.1.3 Λειτουργία BI  1 
Άτομο, 27 

ανθρωπο-μήνες  

 Από τον 7ο 

μήνα έως τη 

λήξη του 
έργου 

59.400 

Π.1.1.4 Τεχνική Υποστήριξη Β.Ι. 1 
Άτομο (τεχνική 

υποστήριξη) 

 Από τον 10ο 

μήνα έως τη 

λήξη του 

έργου 

20.000 

Δράση 

1.2. 

Ανάπτυξη και Λειτουργία 

του Μηχανισμού / Δικτύου 

φορέων παρακολούθησης 

παροχής δεδομένων και 

Ανάπτυξη Πλατφόρμας 

περιφερειακής στρατηγικής 

καινοτομίας 

    

Π.1.2.1 

Περιγραφή Μηχανισμού / 

Δικτύου Φορέων Παροχής 
Δεδομένων 

1 Μελέτη 4ος  μήνας 13.200 
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α/α Παραδοτέο 
Ποσό-

τητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Παράδοση 

Αξία με 

ΦΠΑ 

Π.1.2.2 

Λειτουργία  του 

Μηχανισμού/ Δικτύου 

Φορέων Παροχής 

Δεδομένων 

10 Συνεδριάσεις 

Όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

30.000 

Π.1.2.3 

Υποστήριξη του 

Μηχανισμού/ Δικτύου 

Φορέων Παροχής 

Δεδομένων   

1 

Άτομο, 

27 ανθρωπο-

μήνες 

Όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

59.400 

Δράση 

1.3. 

Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης 
    

Π.1.3.1 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης  
3 Εκθέσεις 

2019, 2021, 

2023 
39.600 

 ΣΥΝΟΛΟ    313.600 

Δ2.1 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Αξιολόγησης 
    

Π2.1.1 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Αξιολόγησης 2 Εκθέσεις 2020, 2023 52.800 

 ΣΥΝΟΛΟ    52.800 

Δράση 

3.1. 

Σχεδιασμός και 

υλοποίηση των δράσεων 

ΔΕΑ/ερευνών/ εκθέσεων 

    

Π.3.1.1. 
Μεθοδολογία υλοποίησης 

της επικαιροποίησης 
1 Μελέτη 9ος μήνας 5.400 

Π 3.1.2. Διενέργεια ερευνών  2 Έρευνες 
15ος μήνας και 

27ος μήνας 
44.000 

Π 3.1.3. 
Εκθέσεις αποτελεσμάτων 

ερευνών  
2 Εκθέσεις 

16ος μήνας και 

28ος μήνας 
30.800 

Π 3.1.4.  Θεματικά Εργαστήρια  8 Εργαστήρια 
17ος μήνας και 

29ος μήνας 
40.000 

Π 3.1.5. 

Εκθέσεις παρουσίασης 

αποτελεσμάτων 
εργαστηρίων 

8 Εκθέσεις 
18ος μήνας και 

30ος μήνας 
35.200 

Π 3.1.6. 

Διερεύνηση και 
παρακολούθηση των 

μεταβαλλόμενων 

συνθηκών, τάσεων και 

αναγκών 

1 Μελέτη 19ος μήνας 48.360 

Π 3.1.7.  
Έκθεση για την 

επικαιροποίηση της RIS3 
1 Μελέτη 33ος μήνας 26.400 

 ΣΥΝΟΛΟ    230.160 

Δράση 

4.1. 

Σχεδιασμός του One Stop 

Liaison Office 
    

Π.4.1.1 Μελέτη Στρατηγικής 1 Μελέτη 4ος μήνας 22.200 
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α/α Παραδοτέο 
Ποσό-

τητα 

Μονάδα 

Μέτρησης 
Παράδοση 

Αξία με 

ΦΠΑ 

λειτουργίας και στόχων 

του One Stop Liaison 

Office 

Π.4.1.2 Κατάρτιση Διαδικασιών 1 Εγχειρίδιο 5ος μήνας 17.600 

Π.4.1.3 

Ανάπτυξη ψηφιακού 

εργαλείου επικοινωνίας 

και ενημέρωσης 

1 ΙCΤ 8ος μήνας 25.000 

Δράση 

4.2 

Υποστήριξη λειτουργίας 

του One Stop Liaison 

Office 

    

Π.4.2.1 
Λειτουργία του One Stop 

Liaison Office 
2 

Άτομα, 

108 ανθρωπο-

μήνες 

Όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

237.600 

Π.4.2.2 
Δράσεις προβολής και 

διάχυσης 

Για 5 

ημερ. 

έτη 

1 Ημερίδα,  

54  αναρτήσεις 

/ ενημερώσεις, 

2 δράσεις στο 

εξωτερικό,  
9 εξαμηνιαίες 

αναφορές  

Όλη τη 

διάρκεια του 

έργου 

70.000 

Δράση 

4.3. 

Υποστήριξη τομέων 

προτεραιότητας 
    

Π.4.3.1 Web Platform 1 ΙCΤ 12ος μήνας 25.000 

Π.4.3.2 
Επικαιροποίηση 

πλατφόρμας 
4 

Επικαιρο-

ποιήσεις  

(εκθέσεις 

τάσεων) 

13ος μήνας έως 

τη λήξη του 

έργου 

45.000 

 ΣΥΝΟΛΟ    442.400 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.038.960 

 

Η παραλαβή κάθε παραδοτέου γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τα αναλυτικώς 

αναφερόμενα στο Παράρτημα VI της παρούσας. Ειδικότερα η παραλαβή των τριμηνιαίων εκθέσεων 

πεπραγμένων προϋποθέτει την υλοποίηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών των πακέτων εργασίας 

στο διάστημα αναφοράς τους. 

 

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

και ο ανάδοχος. 

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. 
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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. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

 

9. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
 

 

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις 

που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 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. 

 

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 

οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση 
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ00810042). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης: 

«Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του 

Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» οποία έχει 

ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» με βάση την απόφαση ένταξης με 

αρ. πρωτ. 2078/03-05-2018 του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 

5022214. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ 
Οκτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ (837.871,00€)  

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις 

Ο αναλογούν ΦΠΑ (24%) ανέρχεται σε διακόσιες μία χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ (201.089,00€). 

 

Επιπλέον, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 

πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 Το περιεχόμενο του ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά στο 

ΕΣΗΔΗΣ ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Tο αρχείο XML αναρτάται επίσης για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 

συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.4.3.1 

της παρούσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα βιογραφικού μελών ομάδας 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία Γέννησης:  Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:   

Διεύθυνση Κατοικίας:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Απασχόληση στο Έργο 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος και Καθήκοντα στο 

Έργο (ή Θέση) Περίοδος 

(από – έως) 

AM 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α Παραδοτέο 

Προϋπ/σμός 
Παραδοτέου 

με ΦΠΑ 
Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
Τελικό ποσό (με 

ΦΠΑ) 
Δράση 

1.1 
Ανάπτυξη και Λειτουργία 

Συστήματος Business Intelligence 
   

Π.1.1.1 
Μεθοδολογία παρακολούθησης και 

αξιολόγησης ΒΙ 
22.000   

Π.1.1.2 
Ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος BI 

70.000   

Π.1.1.3 Λειτουργία BI  59.400   

Π.1.1.4 Τεχνική Υποστήριξη Β.Ι. 20.000   

Δράση 

1.2. 

Ανάπτυξη και Λειτουργία του 

Μηχανισμού / Δικτύου φορέων 

παρακολούθησης παροχής 

δεδομένων και Ανάπτυξη 

Πλατφόρμας περιφερειακής 

στρατηγικής καινοτομίας 

   

Π.1.2.1 
Περιγραφή Μηχανισμού / Δικτύου 

Φορέων Παροχής Δεδομένων 
13.200   

Π.1.2.2 
Λειτουργία  του Μηχανισμού/ 

Δικτύου Φορέων Παροχής 

Δεδομένων 
30.000   

Π.1.2.3 
Υποστήριξη του Μηχανισμού/ 
Δικτύου Φορέων Παροχής 

Δεδομένων   
59.400   

Δράση 

1.3. 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης 
   

Π.1.3.1 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης  
39.600   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ1 313.600   

Δ2.1 Κατάρτιση Εκθέσεων Αξιολόγησης    

Π2.1.1 Κατάρτιση Εκθέσεων Αξιολόγησης 52.800   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ2 52.800   

Δράση 

3.1. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση των 

δράσεων ΔΕΑ / ερευνών / 

εκθέσεων 
   

Π.3.1.1. 
Μεθοδολογία υλοποίησης της 
επικαιροποίησης 

5.400   

Π 3.1.2. Διενέργεια ερευνών  44.000   

Π 3.1.3. Εκθέσεις αποτελεσμάτων ερευνών  30.800   

Π 3.1.4.  Εργαστήρια  40.000   
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   ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α Παραδοτέο 

Προϋπ/σμός 
Παραδοτέου 

με ΦΠΑ 
Ποσό χωρίς 

ΦΠΑ 
Τελικό ποσό (με 

ΦΠΑ) 

Π 3.1.5. 
Εκθέσεις παρουσίασης 

αποτελεσμάτων εργαστηρίων 
35.200   

Π 3.1.6. 
Διερεύνηση και παρακολούθηση 
των μεταβαλλόμενων συνθηκών, 

τάσεων και αναγκών 
48.360   

Π 3.1.7.  
Έκθεση για την επικαιροποίηση της 

RIS3 
26.400   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ3 230.160   

Δράση 

4.1. 
Σχεδιασμός του One Stop Liaison 

Office 
   

Π.4.1.1 
Μελέτη Στρατηγικής λειτουργίας και 

στόχων του One Stop Liaison Office 
22.200   

Π.4.1.2 Κατάρτιση Διαδικασιών 17.600   

Π.4.1.3 
Ανάπτυξη ψηφιακού εργαλείου 
επικοινωνίας και ενημέρωσης 

25.000   

Δράση 

4.2 
Υποστήριξη λειτουργίας του One 

Stop Liaison Office 
   

Π.4.2.1 
Λειτουργία του One Stop Liaison 

Office 
237.600   

Π.4.2.2 Δράσεις προβολής και διάχυσης 70.000   

Δράση 

4.3. 
Υποστήριξη τομέων προτεραιότητας    

Π.4.3.1 Web Platform 25.000   

Π.4.3.2 Επικαιροποίηση πλατφόρμας 45.000   

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ4 442.400   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.038.960   

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

ΦΠΑ   

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ………………………………… 

 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 

για την  συμμετοχή του/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη για την 

ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης. με αντικείμενο 

…………………………………………………………………………… και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών την……………………………… 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

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

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για χρονικό διάστημα …………………………………. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 

και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 

εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 
Εκδότης : …………………………………………………………………………………………………………………… Ημερομηνία 

Έκδοσης : ……………………………………………………………………………………………….  
Προς Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

 

 

Εγγύησή μας υπ' αριθμόν ………………………………… για ΕΥΡΩ ………………… 

 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας 

για την  συμμετοχή του/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 

Διακήρυξη.................................................... για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της 

σύμβασης. με αντικείμενο ……………………………………………………………………………»  

 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την 

επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή 

σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού 

καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε πέντε  
(5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

 

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

τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει 
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύμβασης  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Μεταξύ 

1. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) 

Και 

2. του/ της ……………………………………….. 

 

για το έργο με τίτλο: 

«Παροχή Υπηρεσιών Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του 

Μηχανισμού υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» 

 

 

 

 

 

 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, …………….., 

ημέρα …………., στα γραφεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), στη Θεσσαλονίκη, 

…………….., μεταξύ: 

α) Αφενός, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), καλουμένης εφεξής «Αναθέτουσα 

Αρχή» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, …………………. (Τ.Κ. ……………), εκπροσωπούμενης νόμιμα από 
την  Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και Προγραμματικού 

Σχεδιασμού Π.Κ.Μ., κα Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά και,  

 

β) αφετέρου της εταιρείας ………………………..…….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού 

………………….., ΤΚ …………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ……….., τηλέφωνο …………………., φαξ: 

…………………….., e–mail: ……………………. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενη 

από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της ……………………….…………………….., νομίμως εξουσιοδοτημένο για την 

υπογραφή της παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής «Ανάδοχος», 

 

Οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», 
 

Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων: 

 

Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση Διενέργειας Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με 

κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών 

Επιστημονικής, Ερευνητικής και Διοικητικής- Τεχνικής Υποστήριξης του Μηχανισμού υποστήριξης 

Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» προϋπολογισθείσας δαπάνης ……………….. 

(……………… €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

1. Την υπ’ αρίθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
Έργου. 

2. Την από ….-….-.... προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου ----/-----, όπου αυτή δεν 

έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.  
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3. Τα υπ’ αρίθμ. ………………. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου.  

4. Τη με αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.). 

5. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. μεδιάρκεια μέχρι 

………….. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 

1. Αναλυτικά περιγράφεται στην υπ' αριθμ. ……….. προκήρυξη, που αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται 

σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις επιμέρους 

εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 

Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, 

κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 
ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας 

Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την 

παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, 

επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν 

την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 

συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της 

Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 

Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο 

πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου 

του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται 

να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  
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6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σε χώρους τους οποίους θα υποδείξει η 

Αναθέτουσα Αρχή, τα μέλη της Ομάδας Έργου. 

7. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 

λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το 

χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και 

αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

8. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 

προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την εκτέλεση 

του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα 

περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

10. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις που 

έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ’ 

αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή 
από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

12. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 

Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 

υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 

ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν 

δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 

Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την 
ολοκλήρωση του Έργου. 

13. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα 

εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η 

κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

14. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα υπογραφεί με 

τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 
15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

16. Μαζί με τα παραδοτέα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα 

τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που θα 

χρησιμοποιηθούν, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις 

περί προσωπικών δεδομένων. 

17. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 

περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
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συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού 

τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 

συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 

Τράπεζας. 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

18 του ν.4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό 

υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 

3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα ερωτήματα 

του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος, 

προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην 

προσφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, οι οποίες 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με τους 

όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να συμμορφώνεται με 

τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και της αρμόδιας Επιτροπής. 

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Προκήρυξη 
και στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή αμφιβολίας, οι όροι της 

παρούσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της Προκήρυξης θεωρούνται 

ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

5.1 Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ.…… προκήρυξη 

του έργου, στη με αρ. πρωτ……….  απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην Τεχνική 

προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε …………….. 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο του Αναδόχου, θα αποτυπωθεί στα 
παρακάτω παραδοτέα, σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

α/α Παραδοτέο Ποσό

τητα 

Παράδοση 

Δράση 

1.1 

Ανάπτυξη και Λειτουργία 

Συστήματος Business 

Intelligence 

  

Π.1.1.1 
Μεθοδολογία 

παρακολούθησης και 
1 4ος  μήνας 
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α/α Παραδοτέο Ποσό

τητα 

Παράδοση 

αξιολόγησης ΒΙ 

Π.1.1.2 
Ανάπτυξη πληροφοριακού 
συστήματος BI 

1 9ος  μήνας 

Π.1.1.3 Λειτουργία BI  1 
 Από τον 7ο μήνα έως τη λήξη του 

έργου 

Π.1.1.4 Τεχνική Υποστήριξη Β.Ι. 1 
 Από τον 10ο μήνα έως τη λήξη του 

έργου 

Δράση 

1.2. 

Ανάπτυξη και Λειτουργία του 

Μηχανισμού / Δικτύου 

φορέων παρακολούθησης 

παροχής δεδομένων και 

Ανάπτυξη Πλατφόρμας 

περιφερειακής στρατηγικής 

καινοτομίας 

  

Π.1.2.1 

Περιγραφή Μηχανισμού / 

Δικτύου Φορέων Παροχής 

Δεδομένων 

1 4ος  μήνας 

Π.1.2.2 

Λειτουργία  του Μηχανισμού/ 

Δικτύου Φορέων Παροχής 

Δεδομένων 

10 Όλη τη διάρκεια του έργου 

Π.1.2.3 

Υποστήριξη του Μηχανισμού/ 
Δικτύου Φορέων Παροχής 

Δεδομένων   
1 Όλη τη διάρκεια του έργου 

Δράση 

1.3. 

Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης 
  

Π.1.3.1 
Κατάρτιση Εκθέσεων 

Παρακολούθησης  
3 2019, 2021, 2023 

 ΣΥΝΟΛΟ   

Δ2.1 Κατάρτιση Εκθέσεων 

Αξιολόγησης 
  

Π2.1.1 Κατάρτιση Εκθέσεων 

Αξιολόγησης 2 2020, 2023 

 ΣΥΝΟΛΟ   

Δράση 

3.1. 

Σχεδιασμός και υλοποίηση 

των δράσεων ΔΕΑ / ερευνών 

/ εκθέσεων 

  

Π.3.1.1. 
Μεθοδολογία υλοποίησης της 

επικαιροποίησης 
1 9ος μήνας 

Π 3.1.2. Διενέργεια ερευνών  2 15ος μήνας και 27ος μήνας 

Π 3.1.3. 
Εκθέσεις αποτελεσμάτων 

ερευνών  
2 16ος μήνας και 28ος μήνας 

Π 3.1.4.  Εργαστήρια  8 17ος μήνας και 29ος μήνας 

Π 3.1.5. Εκθέσεις παρουσίασης 8 18ος μήνας και 30ος μήνας 
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α/α Παραδοτέο Ποσό

τητα 

Παράδοση 

αποτελεσμάτων εργαστηρίων 

Π 3.1.6. 

Διερεύνηση και 
παρακολούθηση των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών, 

τάσεων και αναγκών 

1 19ος μήνας 

Π 3.1.7.  
Έκθεση για την 

επικαιροποίηση της RIS3 
1 33ος μήνας 

 ΣΥΝΟΛΟ   

Δράση 

4.1. 

Σχεδιασμός του One Stop 

Liaison Office 
  

Π.4.1.1 

Μελέτη Στρατηγικής 

λειτουργίας και στόχων του 

One Stop Liaison Office 

1 4ος μήνας 

Π.4.1.2 Κατάρτιση Διαδικασιών 1 5ος μήνας 

Π.4.1.3 

Ανάπτυξη ψηφιακού 

εργαλείου επικοινωνίας και 

ενημέρωσης 

1 8ος μήνας 

Δράση 

4.2 

Υποστήριξη λειτουργίας του 

One Stop Liaison Office 
  

Π.4.2.1 
Λειτουργία του One Stop 

Liaison Office 
2 Όλη τη διάρκεια του έργου 

Π.4.2.2 
Δράσεις προβολής και 

διάχυσης 
5 Όλη τη διάρκεια του έργου 

Δράση 

4.3. 

Υποστήριξη τομέων 

προτεραιότητας 
  

Π.4.3.1 Web Platform 1 12ος μήνας 

Π.4.3.2 Επικαιροποίηση πλατφόρμας 4 13ος μήνας έως τη λήξη του έργου 

    

    

 

 

5.2 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Έργου για τα υποβαλλόμενα Παραδοτέα από τον Ανάδοχο, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την παραλαβή των τμημάτων του 

έργου. 

5.3 Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην 

Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι 

πλήρως επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με συνοδευτική 
επιστολή με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 

5.4         Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και 

να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής. 

5.5 Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 

παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
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λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 

δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα 

παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. 

5.6 Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής θα 

έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει 

την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν 

κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις 

εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η 

ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες 

προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

5.7         Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 

αξιοπιστίας/ ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, 

όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.  

1. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου 

των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. 
2. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων ημερών, 

χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα 

θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που 

αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

3. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) 

Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη 

ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) 

Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 

απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, 
στα σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του 

εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 

παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.  

5. Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός 

διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου 

ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω 

έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την 

συμμόρφωση του.  
6. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά 

την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως 

του Αναδόχου έκπτωτου.  

7. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 

διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν 

αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 
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8. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την 

ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 

εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων 

που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την 

παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά 

παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 

9. Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται 

μετά την ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η 

οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή 
του συνόλου του έργου. 

10. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από 

εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 
υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να επιβάλλονται 

εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής: 

• επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών ή 

και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, 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 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή 
και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 

50%  

• 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 ή 

και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατά-

σεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί 
πλήρως. 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει 

ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 

τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, 

έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

6.6 Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας σύμβασης 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/2016. 
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6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων  του Έργου  με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από 

εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα 

κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.  

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 

προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που έχουν 

εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής 

της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και 
προσηκόντως.  

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο, 

ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ……  #.....# €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, και αφού 

προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και 

ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του αναδόχου) και γίνουν 

οι νόμιμες κρατήσεις. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ως εξής:  

(i) Με την ολοκλήρωση του παραδοτέου και την έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής για όλα τα 

αυτοτελή παραδοτέα: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 3.1.1-3.1.7, 4.1.1-4.1.3, 4.3.1-4.3.2. 

Διευκρίνιση: Τα παραδοτέα 3.1.2 θα αποπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση των 3.1.3 τους μήνες 
16ο και 28ο αντίστοιχα. Τι ίδιο ισχύει και για τα παραδοτέα 3.1.4 που θα αποπληρώνονται με τα 

παραδοτέα 3.1.5 κατά τους μήνες 18ο και 30ο αντίστοιχα.   

Τα παραδοτέα 1.3.1 θα αποπληρώνονται κατόπιν της ολοκλήρωσης τους και ανά έτος παράδοσης.   

(ii) Σε 18 τριμηνιαίες δόσεις, αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους τριμηνιαίων 

αναφορών, που θα συνοδεύονται από μηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης και από ημερήσια 

παρουσιολόγια του προσωπικού, και που θα υποβάλλονται εντός 20 ημερών από τη λήξη του 

τριμήνου, για τα παραδοτέα που υποστηρίζουν το μηχανισμό σε διαρκή βάση: 1.1.3, 1.1.4, 1.2.3 και 

4.2.1. 

 (iii) Τα παραδοτέα 1.2.2 και 4.2.2, τα οποία υποστηρίζουν το μηχανισμό σε διαρκή βάση, θα 

αποπληρώνονται αμέσως μετά την οριστική παραλαβή των επιμέρους τριμηνιαίων αναφορών.  

και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής των αντίστοιχων Παραδοτέων σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της σύμβασης, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής 

Υπηρεσιών» από την επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. 

 

Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των σχετικών παραδοτέων, 

και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία 
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με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση 

και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 

εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των 

αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει 

να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας και στην τεχνική 

προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση της 

προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα Χρηματοδότησης. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, όπως ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε δόση. 

Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και 

δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η 

χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει 

τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την προκήρυξη. 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.  

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να υποκαθίσταται 

από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά 

την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. 

....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας ..................., 

που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διαρκείας 

μέχρι ……………. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων 

από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η 

οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
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ΕΥΘΥΝΗ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 

υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή 

της. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 

 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  
 

11.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών 

στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 

εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον 

Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των 

υπηρεσιών της παρούσας. 

11.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

11.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των πληροφοριών που 

κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 

11.4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την εν 

λόγω προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο παραχώρησης 

χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής η 

οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), 

εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 

παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 

την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα 

παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα φέρει όλες 

τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, 

εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης 
χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής 

της σύμβασης. 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 89 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος της ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 

• Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας, 

• η υπ. αριθμ…… Απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  

• η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης,  

• η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τα 

προαναφερόμενα έγγραφα. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 

Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από τους 

συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

       

       Για την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας         

 Η Αντιπεριφερειάρχης    
    Οικονοµικών, ∆ιαφάνειας και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθώς 
και Προγραµµατικού Σχεδιασµού 

Π.Κ.Μ. 
 

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά 

Ο νόµιµος εκπρόσωπος 
 της Αναδόχου εταιρίας  
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