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Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλο-

ποίησης  του  συγχρηματοδοτούμενου  έργου  με  τίτλο: ‘BORDERLESS
CULTURE - Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων δια-
συνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο
θεματικό τουριστικό προορισμό»

Ταξινόμηση κατά CPV CPV: [72224000-1]- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχεί-
ρισης έργων
CPV: [79800000-2]- Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 
CPV: [92111260-2]- Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών
CPV:  [72221000-0]-  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  επιχειρησιακής
ανάλυσης

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 133.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (προϋπολογισθείσα
δαπάνη άνευ ΦΠ.Α.: 107.258,07 € και ΦΠΑ 24% : 25.741,93 €)

Κριτήριο Κατακύρωσης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής

Χρηματοδότηση Το έργο χρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συ-
νεργασίας  Ελλάδα-  Βουλγαρία  2014-2020“  ,  σύμφωνα με  την αριθμ.
143025/27-12-2017  Απόφαση  (ΣΑ  ΕΠ2086  ΤΡΟΠ.  0,  ΑΔΑ:
ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02)  του  Αναπληρωτή  Υπουργού  Οικονομίας  και
Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης “BORDERLESS CULTUREINTERREG
GR-BG - 1871-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων έτους 2017, με κωδικό 2017ΕΠ20860034.   Η πα-
ρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφε-
ρειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Αριθμός Πρωτοκόλλου 
Διακήρυξης

 370519 (9765)/30-7-2018
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Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού,  Ανοιχτού  Διαγωνισμού,  κάτω  των  ορίων,  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής
υπηρεσιών  του έργου  «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης του
συγχρηματοδοτούμενου  έργου  με  τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE  -  Ολοκλήρωση  των  ιστορικών  και
αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής  σπουδαιότητας Βουλγαρίας  και  Ελλάδας  σε έναν βιώσιμο θεματικό
τουριστικό προορισμό», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Καταχωρήθηκε στον Ελληνικό Τύπο και στο Διαδίκτυο:
Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  Διαύγεια,  Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ, Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627

Χώρα Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS EL52

Τηλέφωνο 2313 319142

Φαξ 2313 319135

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες Χριστίνα Κοτσαπουϊκη

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

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι ο Νόμος 4412/2016.

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. Οι προσφορές πρέπει να
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:  C.Kotsapouiki@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

Το έργο χρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020“ , σύμφωνα
με την αριθμ. 143025/27-12-2017 Απόφαση (ΣΑ ΕΠ2086 ΤΡΟΠ. 0, ΑΔΑ: ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02) του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης  περί ένταξης της πράξης “BORDERLESS CULTUREINTERREG  GR-BG - 1871-Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας”, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, με κωδικό 2017ΕΠ20860034.  Η παρούσα σύμβαση χρη-
ματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει  ως Εταίρος στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο:
«Ολοκλήρωση  των  ιστορικών  και  αρχαιολογικών  πόρων  διασυνοριακής  σπουδαιότητας  Βουλγαρίας  και
Ελλάδας  σε  έναν  βιώσιμο  θεματικό  τουριστικό  προορισμό» (Integrating  Bulgaria  –  Greece  cross-border
significance  historical  and  archeological  assets  into  one  sustainable  thematic  tourist  destination)»  και
ακρωνύμιο:  «BORDERLESS CULTURE», στο  πλαίσιο  του  Προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  “Ελλάδα-
Βουλγαρία  2014-2020”,  Άξονας  Προτεραιότητας  2:  Μία  Βιώσιμη  και  Προσαρμοσμένη  στη  Κλιματική  Αλλαγή
Διασυνοριακή  Περιοχή,  Θεματικός  Στόχος  06:  Διατήρηση  και  Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Προώθηση  της
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Αποδοτικότητας των Πόρων, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής
και πολιτισμικής κληρονομιάς, Μέτρο 04: Αξιοποίηση της Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής Περιοχής
για Τουριστικούς Λόγους.

Στο έργο,  διάρκειας έως τις 30/11/2019, συμμετέχουν από την  Ελλάδα εκτός από την  Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού /Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ως ο
Επικεφαλής  Εταίρος  του  έργου),  ο  Δήμος  Αμφίπολης,  το  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας,
Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών και  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης  (πρώην
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης), ενώ από τη Βουλγαρία συμμετέχουν ο Δήμος του Μπλακόεβγκραντ και το
Πανεπιστήμιο Neofit Rilski, Σχολή Τεχνών, στο Μπλακόεβγκραντ.

Κύριος  στόχος  του  εγκεκριμένου  έργου  «BORDERLESS  CULTURE»  είναι  η  προώθηση  της  πολιτισμικής  και  φυσικής
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας, μέσω της ανάδειξης, προβολής και τουριστικής αξιοποίησης
μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη, με τα παγκοσμίου
φήμης και εμβέλειας αρχαιολογικά ευρήματα.

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  επιλογή  αναδόχου  που  θα  υποστηρίξει  την  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  στη
διαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’, παρέχοντας:
Α) υπηρεσίες διαχειριστικής υποστήριξης του Έργου (διοικητική υποστήριξη, παρακολούθηση - διαχείριση προόδου φυσικού
– οικονομικού αντικειμένου)
Β) υπηρεσίες επιμέλειας - παραγωγής ειδικών εκδόσεων και βίντεο
Γ) υπηρεσίες  διερεύνησης της χρηματοδότησης και υποστήριξης της ωρίμανσης έργων /  δράσεων για την ώθηση και τη
βέλτιστη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο το μνημείο της Αμφίπολης.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
[72224000-1] - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
[79800000-2]- Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 
[92111260-2]- Παραγωγή ενημερωτικών βιντεοταινιών
[72221000-0]- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού
1.072,58 ευρώ (1% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 133.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 107.258,07 € και ΦΠΑ 24% : 25.741,93 €).

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2019.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της
βέλτιστης 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 από:

 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)
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 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών
του Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του π.δ.  318/1992 (Α΄161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και  ειδικότερα τις
διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για
την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

 της παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν. 4156/2013 (Αρ. Φ. 122/ τ΄Α΄/ 31-5-2013) “Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”,

 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374) αναφορικά με την εξέταση των Προδικαστικών Προσφυγών από
την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4478/2017 ( ΦΕΚ 91/ τ΄
Α'/23-6-2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 87 «Τροποποίηση του ν. 4412/2016 (Α΄147)»,

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

 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση»,

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

 του  ν.  3861/2010  (Α’  112)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική  ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και
άλλες διατάξεις»,

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,

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

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

 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»,
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 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.)»,

 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,

 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ. (Π.Δ. 133/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 81320 &
77909 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Αρ. ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010)

 του ν.4071/2012 "Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτω-

σης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

 της  αριθμ.  920/30-4-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της Πενταμελούς Επιτρο-
πής  διενέργειας και τεχνικής αξιολόγησης διαγωνισμών έργων ΕΣΠΑ και  συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών  Προ-
γραμμάτων (ΑΔΑ: Ω1Ε47ΛΛ-ΚΤ8),

 της από 4/4/2017 ενημέρωσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ότι η πρόταση
«BORDERLESS CULTURE» στην οποία συμμετείχε η ΠΚΜ ως εταίρος εγκρίθηκε για χρηματοδότηση.  

 της υπ’ αριθμ. 198/2017 (ΑΔΑ: 7Η4Ω7ΛΛ-8ΥΣ) απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου Αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο “Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρ-
χαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας - Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορι -
σμό»  Integrating Bulgaria –Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable
thematic tourist destination – -ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ:BORDERLESS CULTURE” η οποία συγχρηματοδοτείται από το “Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020“ 

 του από 30.11.2017 υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ του Επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής των
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

 της αριθμ. 143025/27-12-2017 Απόφασης (ΣΑ ΕΠ2086 ΤΡΟΠ. 0, ΑΔΑ: ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02) του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης  περί ένταξης της πράξης “BORDERLESS CULTUREINTERREG GR-BG - 1871-Περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας”, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, με κωδικό 2017ΕΠ20860034.

 της αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων
των  οργανικών  μονάδων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  στους  Αντιπεριφερειάρχες  και  στον  Εκτελεστικό
Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους  Προϊσταμένους  των  Γενικών
Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,  Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και
Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017)

 της  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018  Απόφασης  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη  και  ανάθεση  τομέων  ευθύνης  σε  όλους  τους  Αντιπεριφερειάρχες  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 1266/Β΄/10-4-2018)

 του  υπ'  αριθμ.  οικ.  128882/382/14-03-2018  εγγράφου  της  Αυτοτελούς  Διεύθυνσης  Υποστήριξης  Καινοτομίας  και

Επιχειρηματικότητας  ως  πρωτογενές  αίτημα  (ΑΔΑΜ:  18REQ002800353  2018-03-14),  αναφορικά  με  την  επιλογή
αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  του  έργου   «Υπηρεσίες  τεχνικού  συμβούλου  υποστήριξης  της  διαχείρισης  και
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υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE  - Ολοκλήρωση των ιστορικών και
αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό
προορισμό»

 της  υπ’  αριθμ.  1634/10-07-2018  (ΑΔΑ:  600Κ7ΛΛ-6Ο0  και  ΑΔΑΜ:  18REQ003500623  2018-07-30)  απόφασης  της

Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά έγκριση όρων της παρούσης και την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22η-8-2018 και ώρα 15:00 μ.μ.

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 28η-8-2018,  ημέρα
Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Η Ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 22 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυ-
ξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, βάσει του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η Προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν 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 ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλα-
βε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 62781

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.
4412/2016 στην εφημερίδα “ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ”

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   ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο  βαρύνει την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4
του Π.Δ. 118/2007, κατά το μέρος που δεν έχουν καταργηθεί οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4412/2016.

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 θεσπι -
στεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και
τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το
στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.

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 παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]
- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές
και τα σχετικά δικαιολογητικά
- 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 6 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 τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν σημασία  για  την  προετοιμασία  κατάλληλων
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
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2.1.4  Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της  5.10.1961,  που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή επικυρωμένης  φωτοτυπίας  προερχόμενης  είτε  από το  νόμιμο  επικυρωμένο
έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την
έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 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 [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.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω
παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την
αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την
πλήρη επωνυμία,  τον  Α.Φ.Μ.  και  τη  διεύθυνση  του  οικονομικού  φορέα υπέρ  του  οποίου  εκδίδεται  η  εγγύηση  (στην
περίπτωση ένωσης  αναγράφονται  όλα τα  παραπάνω για  κάθε  μέλος  της  ένωσης),  ζ)  τους  όρους  ότι:  αα)  η  εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ)
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον
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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 εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VI της παρούσης.

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1  Δικαιούμενοι συμμετοχής

1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και,  σε
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται
από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω
Συμφωνίας, καθώς και

δ)  σε τρίτες  χώρες που δεν  εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της  παρούσας παραγράφου και  έχουν συνάψει  διμερείς  ή
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να
περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή για  την  υποβολή  προσφοράς.  Η  Α.Α.  μπορεί  να  απαιτήσει  από  τις  ενώσεις
οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

3. Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εβδομήντα δύο
ευρώ και  πενήντα οκτώ λεπτών (1.072,58 €)  -  ήτοι  1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης  του έργου για το οποίο θα
καταθέσουν  προσφορά,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  Υποδείγματα  Εγγυητικών  Επιστολών  παρατίθενται  στο
Παράρτημα VI της παρούσης.

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  395 ημέρες, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και  

γ)  για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους  συμμετέχοντες  στην
περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης
από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.

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  2.2.6,  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 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).
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται  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. Η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου  αφορά:  αα)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 (περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, στ) η περίοδος 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 αμετάκλητη 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 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. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

2.2.3.3.  α) 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 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:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

12





(α)  εάν  έχει  αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  που  προβλέπονται  στην  παρ.  2  του  άρθρου  18  του  ν.  4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107, περ. 1 του ν. 4497/2017,

(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,

(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 2.2.6.2 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 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 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.  4412/2016 (περιπτώσεις  α,  β,  γ,  δ,  ε,  στ,  ζ,  η)  η  περίοδος  αυτή
ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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.

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
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2.2.3.1 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 (αυτοκάθαρση). 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  αμετάκλητη 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.

2.2.4    Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών.  Οι οικονομικοί  φορείς που είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
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 μέλους του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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 συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε Επιμελητήριο συναφές με
το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών.

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

    Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σχετικά με την υποβολή της
τεχνικής τους προσφοράς, (του άρθρου 2.4.3.2  και του Παραρτήματος Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους
αναγκαίους  πόρους,  με  την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται και
συγκεκριμένα ιδιωτικό  συμφωνητικό με  τον τρίτο  φορέα,  από το οποίο  θα προκύπτουν αναλυτικά οι  εργασίες  που ο
διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει σ΄αυτόν.
  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.

    Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην
ένωση ή άλλων φορέων.

2.2.6  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
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παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους,  ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο
79Α του Ν. 4497/2017 (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης
158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και  συμπληρώνεται  από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) της ΕΑΑΔΗΣΥ, της Κατευθυντήριας Οδηγίας 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-
Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ  και τις οδηγίες της αριθμ. πρωτ. 4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών». Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα
Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ),  το  οποίο  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 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.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, 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, όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 79Α, περίπτωση 26 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ.
171/τ΄Α΄/13-11-2017).

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.5. 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 2.2.4-2.2.5).

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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
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(ΤΕΥΔ)  του  άρθρου  79  παρ.  4  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  από  το άρθρο  79Α  του  Ν.  4497/2017  (Αρ.  Φ.
171/τ΄Α΄/13-11-2017).

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 κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού
αναδόχου :

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 2.2.3.1.

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

οικείου  κράτους  -  μέλους  ή  χώρας  και  επιπλέον  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσωρινού  αναδόχου  αναφορικά  με  τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

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 .

   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.
     Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
 
γ) για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν - αντί του πιστοποιητικού
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, η έκδοση του οποίου δεν
είναι προς το παρόν δυνατή λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-
ΣΕΠΕ  (σύμφωνα με το υπ΄αριθ. ΕΞ.12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας)  - να
προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη  βεβαίωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον  συμβολαιογράφου,  περί  μη
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς
ή της αίτησης συμμετοχής.

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος
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του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

B.2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  της  παραγράφου 2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  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 σε Επιμελητήριο  συναφές με το
αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών.

Β.3.  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.4. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον
τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται,
αυτές πρέπει  να αποτυπώνονται  αναλυτικά  στο ιδιωτικό  συμφωνητικό.  Υπό τους ίδιους όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών
φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

B.5. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους
τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης, ή όταν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.3
και 2.2.3, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι  II   ''Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο – Υπόδειγμα'' Ενδεικτική  
Κατάσταση Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας- τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής,
θα αξιολογηθούν αρχικά οι Τεχνικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και τη σχετική στάθμισή
τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Τα κριτήρια είναι:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σ)

Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του αντικειμένου και των απαιτήσεων
της σύμβασης.
Κατανόηση των σκοπών και του αντικειμένου του Έργου.
(Αξιολογείται  η  σαφήνεια  της  πρότασης  ώστε  να  καταδεικνύεται  η  κατανόηση  των
απαιτήσεων του έργου).

20%

Κ2 Η επαρκής  ανάλυση -  εξειδίκευση της καταλληλότητας  και  αποτελεσματικότητας της
μεθοδολογίας υλοποίησης 

40%

Κ3 Η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου και τα
επίπεδα  

40%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

2.3.2  Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

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

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη
βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των  σταθμισμένων
βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 
U = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 +……+σνxΚν
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 Επιτροπή εκδίδει γνώμη επί της βαθμολόγησης μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων βαθμολόγησης.
Η γνώμη επί  της βαθμολόγησης  είναι  η πρόταση που συγκεντρώνει  την πλειοψηφία των παρόντων.  Η βαθμολόγηση,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.2 του Ν.4412/2016, δεν προκύπτει  από το μέσο όρο των προτάσεων
βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15%.

Κατά συνέπεια, για κάθε ένα κριτήριο η επικρατέστερη πρόταση βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα
πολλαπλασιασθεί  επί  τον  συντελεστή  βαρύτητας  του  κριτηρίου  για  να  προκύψει  ο  βαθμός  του  κριτηρίου  αυτού.   Η
αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά βάσει της βέλτιστης
σχέσης ποιότητας- τιμής. Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η
αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒΑi = (85) * ( Ui / Umax ) + (15) * (Οmin/Οi)
όπου:
Umax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ui η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Οmin το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Οi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i
ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
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Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΤΒΑ.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης  της  παρούσας  Διακήρυξης,  για  όλες  τις  περιγραφόμενες  υπηρεσίες.  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 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
(παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «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 9 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.
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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  μονάδος,  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  ηλεκτρονικά  και  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]  Εκτός από τις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος  ο προσφέρων οικονομικός
φορέας καλείται να συμπληρώσει και να υποβάλλει επιπλέον ένα ηλεκτρονικά αρχείο τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με το
Παράρτημα  I  της παρούσας διακήρυξης και ένα επιπλέον ηλεκτρονικό αρχείο οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το
Παράρτημα V της παρούσας διακήρυξης.

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 ηλεκτρονική 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) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 79Α του Ν. 4497/2017 (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017), σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.6.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
αναρτηθεί,  και  σε  επεξεργάσιμη  μορφή αρχείου  doc,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του  ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα  IΙ). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή
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προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

β) Εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας
διακήρυξης,  προσκομίζεται  σε  έντυπη  μορφή  (πρωτότυπο)  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική
υποβολή (Παράρτημα VI).

γ) Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό με μορφή επιστολής προς την Π.Κ.Μ., ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία
πρέπει να  αναφέρονται  τα εξής: α) ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει την εταιρεία για 365 ημέρες από την επόμενη της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για επιπλέον 365 ημέρες καιβ) ότι έλαβαν
γνώση  και  αποδέχονται  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης  και  πληρούν  όλα  τα  κριτήρια
συμμετοχής 

δ)  Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος  ή  του υποψήφιου νομικού προσώπου,  από  όπου  θα
προκύπτει με σαφήνεια και η εξουσιοδότηση υπογραφής του Τ.Ε.Υ.Δ., σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

   Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο ΦΕΚ ή
στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ).

  Για  τις  Εταιρίες  Περιορισμένης  Ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  τις  Ιδιωτικές  Κεφαλαιουχικές  (ΙΚΕ)  και  τις
Ομόρρυθμες  (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες Εταιρίες (Ε.Ε.):

Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ
(ΤΑΕ-ΕΠΕ).

   Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική  εκτύπωση από το μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).  

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την
αναθέτουσα  αρχή  με  το  Παράρτημα Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή Φυσικού και  Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης της  παρούσας διακήρυξης,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα της
προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω
Παράρτημα και στην παρούσα παράγραφο (2.4.3.2).

Δεδομένου ότι  η Τεχνική Προσφορά αποτελεί  κύριο κριτήριο ανάθεσης του έργου, θα πρέπει  τα σχετικά στοιχεία που
αναφέρονται σ’ αυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο
Προσφέρων έχει κατανοήσει το έργο που καλείται να αναλάβει.

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1. Πρόταση μεθοδολογίας, η οποία θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων
του έργου, μέθοδο υλοποίησης, εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου και χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα
περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου.

2.  Ομάδα  Έργου,  στην  οποία  θα  περιλαμβάνονται  το  οργανόγραμμα  και  η  στελέχωση  της  ομάδας  έργου,  έκθεση
τεκμηρίωσης  καθηκόντων  και  κατανομής  εργασιών  του  υπευθύνου  και  των  μελών  της  ομάδας  έργου,  όπου  θα
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παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της, καθώς και στοιχεία για τη διαθεσιμότητα (ανθρωπομήνες) και
τη συνοχή της ομάδας έργου, από τα οποία να προκύπτει  η  δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και
ποιοτικά αποδεκτή παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα (ομάδα έργου) και
το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του
έργου που θα αναλάβουν.

Η Ομάδα Έργου του υποψήφιου πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένη για να φέρει σε πέρας το υπό ανάθεση έργο και να
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
Ι. Υπεύθυνο Έργου, που να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων
σπουδών της αλλοδαπής, να έχει τουλάχιστον 15ετή εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα
στη διαχείριση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα), να διαθέτει
εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο την διαχείριση ή/και υλοποίηση (διασυνοριακά,
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα)  και σε τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο τη παροχή υπηρεσιών συμβούλου
επιχειρησιακού  σχεδιασμού  έργων  στους  τομείς  πολιτισμού  ή/και  τουρισμού,  να  έχει  πολύ  καλή  γνώση  της  Αγγλικής
γλώσσας.
II. Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου, που να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή
ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, να έχει τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία/προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα στην διαχείριση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά
και άλλα) , να διαθέτει εμπειρία ως Μέλος Ομάδας Έργου σε τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο την διαχείριση ή/και
υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα) και σε τουλάχιστον τρία
(3) έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επιχειρησιακού σχεδιασμού έργων στους τομείς πολιτισμού
ή/και τουρισμού.
III. Ικανό αριθμό στελεχών (τουλάχιστον τριών) για την απρόσκοπτη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου (δεδομένης της
εξειδίκευσης και της διάρκειάς του), τα οποία να διαθέτουν ή να συνδυάζουν επαρκώς τα παρακάτω κριτήρια: κάτοχοι
πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής, τουλάχιστον 5ετή
εργασιακή εμπειρία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα στη διαχείριση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων
(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα), καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
IV. Υπεύθυνο Δημοσιότητας Έργου, με τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία στο σχεδιασμό εντύπων και οπτικοακουστικού
υλικού προβολής πολιτιστικών – τουριστικών περιοχών.

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει στην τεχνική προσφορά τους να περιλαμβάνουν :

Α. Στοιχεία του υποψηφίου Αναδόχου:
(i) Αναλυτικά στοιχεία  φυσικών  προσώπων  ή  νομικού  προσώπου (επωνυμία,  διεύθυνση, νομική  μορφή, στοιχεία
επικοινωνίας, όνομα του αρμόδιου εκπροσώπου για την προσφορά).
(ii) Σύντομο ιστορικό ανάπτυξης της εταιρείας.

Β. Εμπειρία υποψηφίου αναδόχου και στοιχεία ομάδας έργου:

Ι) Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε επιτυχώς ή έχει αναλάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος και είναι αντίστοιχα με το
υπό ανάθεση Έργο σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  ο
προσφέρων οικονομικός φορέας απαιτείται:
1. Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα κατά τη τελευταία πενταετία (2013 – 2017) τρεις (3) συμβάσεις έργων με αντικείμενο τη
παροχή  υπηρεσιών  διαχείρισης  ή/και  υλοποίησης  ευρωπαϊκών  συγχρηματοδοτούμενων  έργων  (διασυνοριακά,
διαπεριφερειακά, διακρατικά και άλλα)  από τις οποίες, μία (1) σύμβαση τουλάχιστον, να αντιστοιχεί σε έργο σχετικό με την
ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. 
2. Να έχει υλοποιήσει επιτυχημένα, κατά την τελευταία πενταετία (2013 – 2017), μία (1) τουλάχιστον σύμβαση έργου με
αντικείμενο  τη  παροχή  υπηρεσιών  συμβούλου  επιχειρησιακού  σχεδιασμού  για  την  αξιοποίηση  –  ανάδειξη  μνημείου
πολιτιστικής κληρονομιάς.
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Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

(από – έως)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

(τύπος & ημ/νία)

Όπου:
-    «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη

-  «ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  «έξωθεν  καλή  μαρτυρία»  της  εξέλιξης,  της  ολοκλήρωσης  ή  του  επιτυχούς
αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής ή σύμβαση ή πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής ή
υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου.

Σημειώνεται ότι, 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.
II) Τα βιογραφικά της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος και λοιπά στελέχη).
III) Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία αποδέχονται
ότι  θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται  και  ότι  υπάρχει
συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και αποδέχονται τους όρους του παρόντος
διαγωνισμού. Ο Υπεύθυνος του Έργου και τα στελέχη δηλώνουν ότι σε περίπτωση αποχώρησής τους από την εταιρεία ή
λύσης της συνεργασίας τους, οφείλουν να ενημερώσουν τον Ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες
πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους.
IV) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών των μελών της Ομάδας Έργου.

Ακόμη,  οι  οικονομικοί  φορείς  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οφείλουν  να  συμμορφώνονται  με
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, ήτοι στην τεχνική προσφορά τους να
περιλαμβάνουν την πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο σε ισχύ.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσηµη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα δικαιολογητικά παρουσιάζονται κατά συµπράττοντα ή κοινοπρακτούντα, µε τη
σειρά που αυτοί αναφέρονται στην προσφορά τους.

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 το οποίο είναι η πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπως ορίζεται κατωτέρω και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της διακήρυξης :

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

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 ψηφιακά υπογεγραμμένη και  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει  στο Παράρτημα  V της παρούσας διακήρυξης) σε
μορφή pdf.

Η  αναγραφή της  τιμής  σε  ΕΥΡΩ,  μπορεί  να  γίνεται  με  δύο δεκαδικά  ψηφία,  εφόσον χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους
υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή οικονομική προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους που έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί σχετικά
για το σκοπό αυτό.
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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 και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ
ΟΓΑ. 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.

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 κεφάλαιο 1.3 και στο Παράρτημα  I της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών

  Οι  υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και  δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα 365 ημερών 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  προσωρινού  αναδόχου)  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,
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός
ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4,  περ.γ ΄ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,

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

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» κατά την 28η-8-2018
και ώρα 09:00 π.μ.

  Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η
αναθέτουσα αρχή

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου», 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  Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  Προσφορών  (ΕΔΔΑΠ)  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.
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) 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, στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»- «Τεχνική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση
του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες.  Κατά της εν λόγω 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.

δ) Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών
προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί
από  τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην  προσφορά  τους,  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια  συνολική  τελική  βαθμολογία  μεταξύ  δύο  ή
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν
οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια  βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις  ισοδύναμες προσφορές.  Η κλήρωση γίνεται  ενώπιον της
Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα  αποτελέσματα  του  εν  λόγω  σταδίου  («Οικονομική  Προσφορά»)  κοινοποιούνται  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. 

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,  δεκαπέντε  (15)  ημερών   από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής   ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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  2.2.6.2.  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 - 2.2.5  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 ηλεκτρονική υπογραφή.

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
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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 με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή
ή ανακριβή, ή

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις
συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  2.2.5  (κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής)  της
παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο
προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.,  ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 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
-2.2.5 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  από  την  Επιτροπή
Διενέργειας  Διαγωνισμού  και  Αξιολόγησης  Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) και  τη  διαβίβαση του πρακτικού των δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου 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 οικονομικών προσφορών καθώς και των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

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.  

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,
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β)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει  επικαιροποιημένα  τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.6.2. 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής 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 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 με
αριθμ. 56902/215 Υ.Α.

Το παράβολο επιστρέφεται  στον  προσφεύγοντα,  σε  περίπτωση ολικής  ή  μερικής  αποδοχής  της  προσφυγής  του  ή  σε
περίπτωση  που,  πριν  την  έκδοση  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  επί  της  προσφυγής,  η  αναθέτουσα  αρχή  ανακαλεί  την
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
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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 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β)
του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα
στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα VI 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.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική  ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  του
αντικειμένου  της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν. 4412/2016, οι  όροι  της παρούσας διακήρυξης και
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,
συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δίκαιου,  οι  οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται  από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
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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 2.2.6.2 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 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

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 της καθ’ ύλην
αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά
τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις
Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του
έργου, μετά την υλοποίηση του κάθε παραδοτέου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής
Απεικόνισης  Συναλλαγών)  και  θα  είναι  άμεσα  εξαρτώμενη  από  την  πιστοποίηση  των  εργασιών  του  έργου  (βεβαίωση
παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του
έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής. Με βάση αυτό ορίζεται κατά στάδια ως
εξής:

Παραδοτέο 1.6.3: Διαχείριση και Διοικητική Υποστήριξη Αναδόχου 
Εξαμηνιαίες αναφορές προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: 
Το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στις αναφορές προόδου, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του ανα-
δόχου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο ανά εξάμηνο και αναλογικά ως προς το πλήθος των αναφορών προόδου (3 αναφορές)
που θα παραδώσει, ήτοι: 

Περίοδος αναφοράς έκθεσης προόδου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της από
την πλευρά του Αναδόχου

Ποσοστό επί της συ-
νολικής αμοιβής του

1.6.3

2η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και  οικονομικού
αντικειμένου του έργου (Progress Report) Ιούλιος -
Δεκέμβριος 2018 

15 Ιανουαρίου 2019 30%

3η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και  οικονομικού
αντικειμένου  του  έργου  (Progress  Report)  Ια-
νουάριος - Ιούνιος 2019 

15 Ιουλίου 2019 30%

4η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και  οικονομικού
αντικειμένου του έργου (Progress Report) Ιούλιος –
Νοέμβριος 2019) 

30 Νοεμβρίου 2019 40%

Παραδοτέο  2.6.1: Τρίγλωσσος Οδηγός 
100% του συμβατικού τιμήματος  που αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως θα καθοριστεί  στην  οικονομική
προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (15 Ιουλίου 2019).

Παραδοτέο  4.6.1: Βίντεο και Φωτογραφικό Υλικό 
100% του συμβατικού τιμήματος  που αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως θα καθοριστεί  στην  οικονομική
προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30 Μαΐου 2019). 

Παραδοτέο  4.6.2: Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και Ωρίμανση Έργων / Δράσεων  πολιτιστικής / 
τουριστικής ανάπτυξης  
100% του συμβατικού τιμήματος  που αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως θα καθοριστεί  στην  οικονομική
προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30 Σεπτεμβρίου 2019).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να
ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

5.1.2. Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα
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έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

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 τη σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται  σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει  το 50% της προβλεπόμενης συνολικής
διάρκειας  της  σύμβασης  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), 6.1 (Παρακολούθηση της 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  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  προβλεπόμενου  στις
περιπτώσεις β’ και δ’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου (άρθρο 107, περ. 37 του ν. 4497/2017).  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 Αυτοτελή Διεύθυνση
Υποστήριξης  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  της Π.Κ.Μ., η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή
Π.Κ.Μ. 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, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

6.2 Διάρκεια σύμβασης

6.2.1.  Η  διάρκεια  της  Σύμβασης  ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2019,  σύμφωνα  με  το
Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

6.2.2. Εάν το έργο  Borderless Culture πάρει  παράταση από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 η  συνολική
διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω έργου δύναται να επεκταθεί, χωρίς επιπρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα, ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρκειας ή, αν λήξει η μετατεθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια,
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Eπιτροπή Παρακολούθησης και  Παραλαβής
Έργου (ΕΠΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η Eπιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 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 καταλληλότητα 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 καταλληλότητα,  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.
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Κ.Μ.

      

         
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της
συμβατικής  αξίας, 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:  
1. Μήττας Χρήστος
2. Αβραμίδης Ευστάθιος
3. Θωμαΐδης Παύλος
4. Καρατζιούλα Νίκη
5. Μπάτος Σωτήριος
6. Τζηρίτης Δημήτριος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Εισαγωγή 
Συνοπτική παρουσίαση του εγκεκριμένου Έργου «BORDERLESS CULTURE» 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει  ως Εταίρος στο εγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο έργο με
τίτλο:  «Ολοκλήρωση των ιστορικών και  αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής  σπουδαιότητας Βουλγαρίας  και
Ελλάδας  σε  έναν  βιώσιμο  θεματικό  τουριστικό  προορισμό»  (Integrating  Bulgaria  –  Greece  cross-border
significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination)» και ακρωνύμιο:
«BORDERLESS CULTURE», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα-Βουλγαρία
2014-2020”, Άξονας Προτεραιότητας 2: Μία Βιώσιμη και Προσαρμοσμένη στη Κλιματική Αλλαγή Διασυνοριακή
Περιοχή, Θεματικός Στόχος 06: Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και Προώθηση της Αποδοτικότητας
των Πόρων, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτισμικής κληρονομιάς, Μέτρο 04: Αξιοποίηση της Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς της Διασυνοριακής
Περιοχής για Τουριστικούς Λόγους.

Στο έργο «BORDERLESS CULTURE», διάρκειας 2 ετών, συμμετέχουν συνολικά 7 Εταίροι:  5 Εταίροι  από την
Ελλάδα (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Διεύθυνση Προϊστορικών και
Κλασικών  Αρχαιοτήτων,  Δήμος  Αμφίπολης,  ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ2  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  Περιφερειακή
Ενότητα  Σερρών,  Υπουργείο  Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης/πρώην  Υπουργείο  Μακεδονίας  και
Θράκης),  και  2  Εταίροι  από  την  Βουλγαρία  (Δήμος  Μπλακόεβγκραντ  και  Πανεπιστήμιο  Neofit  Rilski/Σχολή
Τεχνών).

2. Αντικείμενο του Αναδόχου

Σκοπός και στόχοι του έργου «BORDERLESS CULTURE»

Κύριος στόχος του εγκεκριμένου έργου «BORDERLESS CULTURE» είναι η προώθηση της πολιτισμικής και φυσικής
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας, μέσω της ανάδειξης, προβολής και τουριστικής
αξιοποίησης μιας περιοχής παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς: του Λόφου (ή Τύμβου) Καστά στην Αμφίπολη,
με τα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας αρχαιολογικά ευρήματα.

Ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η περιοχή θα αναδείξει τον πολιτιστικό τουρισμό, ο οποίος
χαρακτηρίζεται από το σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς, τις μεγαλύτερες (σε χρόνο) διαμονές τουριστών
και τις υψηλότερες κατά κεφαλή δαπάνες.

Μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η συνολική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της βελτίωσης του
τουριστικού της προϊόντος και της ενίσχυσης του προφίλ της ως πολιτιστικού τουριστικού προορισμού, μέσα από
μια συνεχή προώθηση της ιστορικής, πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς.

Συνολικά,  το  εγκεκριμένο  έργο  «BORDERLESS  CULTURE»  διατηρεί  την  απαιτούμενη  ισορροπία  μεταξύ  των
περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών, οικονομικών και κοινωνικό-πολιτισμικών πτυχών της τουριστικής ανάπτυξης
στη διασυνοριακή περιοχή,  προκειμένου να εξασφαλίσει  μακροπρόθεσμα οφέλη για τους κατοίκους και  τους
επισκέπτες των περιοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία.

Αναλυτική παρουσίαση του αντικειμένου του έργου της παρούσας διακήρυξης

Ο Ανάδοχος που θα αναλάβει τη σύμβαση που θα προκύψει από την παρούσα διακήρυξη θα υποστηρίξει την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’ και στη διοικητική, οικονομική και τεχνική διαχείριση του έργου
της, μέσα από την προετοιμασία κατάλληλων εξαμηνιαίων αναφορών προόδου (επαναλαμβανόμενη εργασία για
κάθε περίοδο αναφοράς σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου). 
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Στις  υποχρεώσεις  ακόμη  του  Αναδόχου  περιλαμβάνεται  η  τεχνική  υποστήριξη  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας στην προετοιμασία της συμμετοχής των εκπροσώπων της στις συναντήσεις που θα διοργανωθούν
από  τους  εταίρους  του  έργου  (προετοιμασία  παρουσιάσεων,  εκπροσώπηση  της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας στις συναντήσεις, κλπ.).

Επίσης, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της Μελέτης Διερεύνησης, Ανάλυσης και Αξιολόγησης
όλων των διαθέσιμων Χρηματοδοτικών Εργαλείων της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου (σε περιφερειακό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο), για την ώθηση και τη βέλτιστη πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη
ολόκληρης της Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο το μνημείο της Αμφίπολης, ενώ τέλος θα προβεί και σε όλες
τις  απαραίτητες  ενέργειες  υποστήριξης  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  για  την  ωρίμανση  σχετικών
προτεινόμενων έργων προς χρηματοδότηση.

3. Παραδοτέα- Πληρωμές

Πακέτα Εργασίας – Χρονοδιάγραμμα

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

Ο Ανάδοχος στην Τεχνική του Προσφορά θα συμπεριλάβει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Το
χρονοδιάγραμμα θα ικανοποιεί απαρέγκλιτα την απαίτηση η συνολική διάρκεια ολοκλήρωσης να μην υπερβαίνει
την συνολική διάρκεια του έργου που είναι η 30η/11/2019.

Πακέτα Εργασίας του Έργου – Υπηρεσίες & Παραδοτέα του Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  θα  παρέχει  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΠΚΜ)  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης,  στο  πλαίσιο
υλοποίησης των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του Έργου «BORDERLESS CULTURE»: 

 Πακέτο Εργασίας ΠΕ1: Διοίκηση-Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (Project Management & Coordination) 
 Πακέτο Εργασίας ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάδοση Έργου (Communication & Dissemination)
 Πακέτο Εργασίας ΠΕ4:  Ολοκληρωμένες Καινοτόμες  Πολιτιστικές  Δράσεις  (Cultural Integration Innovative

Actions)

Για κάθε Πακέτο Εργασίας του Έργου, οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα Παραδοτέα του Αναδόχου αναλύονται
παρακάτω:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοίκηση-Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 

Στο πλαίσιο αυτού του Πακέτου Εργασίας ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη
διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ‘BORDERLESS
CULTURE’ καθώς και στη διοικητική, οικονομική και τεχνική διαχείριση του έργου, μέσα από την προετοιμασία
κατάλληλων  εξαμηνιαίων  αναφορών  προόδου  και  την  καταχώρησή  τους  στο  πληροφοριακό  σύστημα  του
αντίστοιχου Προγράμματος. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του επίσης ο Ανάδοχος θα συμμετέχει στις συναντήσεις
του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’ για την ορθή και αποτελεσματική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στις συναντήσεις του έργου.

Αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1:

 Παρακολούθηση και συντονισμός της συνολικής πορείας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Επικεφαλής Εταίρο, τους λοιπούς Εταίρους του έργου και  τη
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος

 Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπα-
νών για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. Οι αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και πι-
στοποίησης δαπανών υποβάλλονται στην Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τα υποδείγματα του προ-
γράμματος. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχετικό φάκελο (σε δύο αντίγραφα) στην Αναθέτουσα
υπηρεσία που θα περιέχει τις λίστες δαπανών και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τόσο σε έντυπη όσο και
ηλεκτρονική μορφή. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη τη διαδικασία της επαλήθευσης δαπα-
νών (π.χ. προετοιμασία και παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την προετοιμασία περισσότερων του ενός αιτημάτων σε χρόνο που
αυτή θα ορίσει, ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη των πληρωμών του έργου. 
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 Υποστήριξη  της  ομαλής  εκταμίευσης  της  δημόσιας  χρηματοδότησης.  Ενημέρωση  προς  την  Τεχνική
Γραμματεία για την πορεία των δαπανών και τις ανάγκες χρηματοδότησης τόσο της αναθέτουσας υπηρε-
σίας όσο και των υπολοίπων εταίρων του έργου.

 Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην προετοιμασία της συμμετοχής των
εκπροσώπων της στις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (προετοιμασία
παρουσιάσεων, εκπροσώπηση της Αναθέτουσας Αρχής στις συναντήσεις)

 Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’. 

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1, είναι: 

Παραδοτέο 1.1: Το  συμβατικό  τίμημα που  αντιστοιχεί  στις  αναφορές  προόδου,  όπως θα καθοριστεί  στην
οικονομική προσφορά του  αναδόχου,  θα  καταβληθεί  στον  ανάδοχο ανά εξάμηνο και  αναλογικά  ως προς το
πλήθος των αναφορών προόδου (3 αναφορές) που θα παραδώσει (παραδοτέο 1.6.3 βάσει του τεχνικού δελτίου
του έργου “Borderless Culture”), ήτοι:

Περίοδος αναφοράς έκθεσης προόδου Καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής  της  από  την  πλευρά
του Αναδόχου

Ποσοστό επί της συνολικής
αμοιβής του παραδοτέου

1.6.3

2η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και  οικονομι-
κού αντικειμένου του έργου (Progress Report)
Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 

15 Ιανουαρίου 2019 30%

3η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και  οικονομι-
κού αντικειμένου του έργου (Progress Report)
Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 

15 Ιουλίου 2019 30%

4η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και  οικονομι-
κού αντικειμένου του έργου (Progress Report)
Ιούλιος – Νοέμβριος 2019 

30 Νοεμβρίου 2019 40%

Σε περίπτωση που το έργο BORDERLESS CULTURE πάρει παράταση από το πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-
2020 και απαιτηθούν πρόσθετες αναφορές τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επιπρόσθετες αναφορές
χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Παραδοτέο  1.2: Παρουσιάσεις  των  εκπροσώπων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στις  συναντήσεις  που  θα
διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επικοινωνία και Διάδοση Έργου

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το συντονισμό για τη συγκέντρωση των περιεχομένων, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και
παραγωγή των παρακάτω εκδόσεων του Έργου:

Παραδοτέο 2.1:  Τρίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά-βουλγαρικά) Πολυτελής Οδηγός (παραδοτέο 2.6.1 βάσει  του
τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture) : 

Αφορά  στο  σχεδιασμό  και  στην  παραγωγή  πολυτελούς  οδηγού,  160  σελίδων,  με  σκληρά  ματ  εξώφυλλα,
τετράχρωμος, είδος χαρτιού εσωτερικών σελίδων 170 γρ., τεμάχια 3.000.  Οι μεταφράσεις θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένες από εξουσιοδοτημένο γραφείο μεταφράσεων.
Ο  Οδηγός  θα  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  και  των  ευρημάτων  των  ανασκαφών  που
πραγματοποιήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.  Θα περιλαμβάνει κείμενα που θα προκύψουν από
την καταγραφή των εργασιών  και φωτογραφικό υλικό, που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου.

Παραδοτέο 2.2: Δίγλωσσο (Ελληνικά-Αγγλικά)  Φυλλάδιο (παραδοτέο 2.6.1  βάσει  του τεχνικού δελτίου του
έργου Borderless Culture) :
Αφορά στο  σχεδιασμό και  στην  παραγωγή δίγλωσσου τετράπτυχου φυλλαδίου,  διαστάσεων 86Χ21 ανοικτό,
τετράχρωμο, είδος χαρτιού 200 γρ., τεμάχια 10.000.  Οι μεταφράσεις θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από
εξουσιοδοτημένο γραφείο μεταφράσεων.
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Το  φυλλάδιο,  θα  παρουσιάζει  συνοπτική  περιγραφή  του  έργου,  του  στόχου  και  των  αποτελεσμάτων.   Θα
περιλαμβάνει  κείμενα και  φωτογραφικό  υλικό,  που θα παραδώσει  ο  Ανάδοχος  στο  πλαίσιο  του έργου.   Θα
χρησιμοποιηθεί για ευρεία διανομή, στους επισκέπτες της περιοχής της Αμφίπολης.

Χρονοδιάγραμμα ΠΕ2 :Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 15/7/2019  

Πληρωμή  του  αναδόχου:  100%  του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο
παραδοτέο (παραδοτέο 2.6.1), όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, με
την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (15 Ιουλίου 2019).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Ολοκληρωμένες Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις

Δράση 4.1 – Οπτική Καταγραφή Έργου 

Η δράση αφορά στη δημιουργία του γενικού video καταγραφής - προβολής του έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να
εκπονήσει σενάριο, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η παραγωγή βίντεο με γυρίσματα στους χώρους του Μνημείου
και της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης,  high - definition, διάρκειας 3-5 λεπτών.  Θα περιλαμβάνει motion
timelapses, drone aerial footage, εσωτερικά-εξωτερικά πλάνα με χρήση τριποδιού και motion steadycam.
Μαζί με το παραπάνω video, θα παραδοθούν τουλάχιστον 100 φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση (5,616 x 3,744
pixels). Στο φωτογραφικό υλικό θα υπάρξουν κατόπιν συνεννόησης και λήψεις 360ο υψηλής ανάλυσης (5640 x
2816 stitched) και αεροφωτογραφίες με χρήση drone High Definition.
Για την υλοποίηση του συνόλου των βιντεολήψεων / αερολήψεων, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έκδοση των
απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Παραδοτέο 4.1: Βίντεο Έργου και Φωτογραφικό Υλικό, (παραδοτέο 4.6.1 βάσει του τεχνικού δελτίου του έργου
Borderless Culture).

Χρονοδιάγραμμα: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/5/2019 

Πληρωμή  του  αναδόχου:  100%  του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο
παραδοτέο (παραδοτέο 4.6.1), όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, με
την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30 Μαΐου 2019). 

Δράση 4.2: Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και Ωρίμανση Έργων / Δράσεων  πολιτιστικής /
τουριστικής ανάπτυξης  

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Πακέτο Εργασίας 4 του έργου ‘BORDERLESS
CULTURE’, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της Μελέτης Πολιτιστικής / Τουριστικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επίκεντρο την Αμφίπολη. Μέσω της Μελέτης αυτής ο Ανάδοχος, αφού
συγκεντρώσει, αξιολογήσει και επεξεργαστεί τις τρέχουσες και νέες προτάσεων έργων / δράσεων με σκοπό τη
πολιτιστική και τουριστική προώθηση των αρχαιολογικών χώρων της Αμφίπολης, θα διερευνήσει και θα αναλύσει
τις  αντίστοιχες  διαθέσιμες  πηγές  χρηματοδότησης  και  θα  προβεί  και  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες
υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εξειδίκευση και ωρίμανση των προτεινόμενων Έργων
και Δράσεων.

Παραδοτέο 4.2.1: Μελέτη πολιτιστικής & τουριστικής ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο την
Αμφίπολη (παραδοτέο 4.6.2 βάσει του τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture).

Παραδοτέο 4.2.2: Αναφορά όλων των ενεργειών υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
ωρίμανση σχετικών προτεινόμενων έργων / δράσεων προς χρηματοδότηση, (παραδοτέο 4.6.2 βάσει του τεχνικού
δελτίου του έργου Borderless Culture).

Χρονοδιάγραμμα: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30/9/2019  

Πληρωμή  του  αναδόχου:  100%  του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο
παραδοτέο (παραδοτέο 4.6.2), όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, με
την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30 Σεπτεμβρίου 2019).
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Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη
του  έργου,  μετά  την  υλοποίηση  του  κάθε  παραδοτέου,  με  το  προβλεπόμενο  παραστατικό  από  τον  ΚΦΑΣ
(Κώδικας  Φορολογικής  Απεικόνισης  Συναλλαγών)  και  θα  είναι  άμεσα  εξαρτώμενη  από την  πιστοποίηση  των
εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και
από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων
Παραλαβής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.4 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής

β) Τιμολόγιο του προμηθευτή

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο και  με  τον  τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

    Το έργο χρηματοδοτείται από το  “Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-
2020“, σύμφωνα με την αριθμ. 143025/27-12-2017 Απόφαση (ΣΑ ΕΠ2086 ΤΡΟΠ. 0, ΑΔΑ: ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02) του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  περί ένταξης της πράξης “BORDERLESS CULTUREINTERREG
GR-BG - 1871-Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας”, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, με κωδικό
2017ΕΠ20860034.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται  κατά 85% από το  Ευρωπαϊκό  Περιφερειακό  Ταμείο
Ανάπτυξης (ERDF) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους .
     Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
(133.000  €)  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  άνευ  ΦΠΑ:
107.258,07 €, αναλογών ΦΠΑ 24%: 25.741,93 €) και αναλύεται ως εξής: 

Παραδοτέα Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ Αναλογών ΦΠΑ Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1:  Διοίκηση-
Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 
Παραδοτέο 1.6.3 Διαχείριση  και διοικητική 
υποστήριξη Αναθέτουσας υπηρεσίας 6.451,61 1.548,39 8.000,00

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2:  Επικοινωνία  και
Διάδοση Έργου
Παραδοτέο 2.6.1 Τρίγλωσσος Οδηγός 36.290,32 8.709,68 45.000,00
ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4:  Ολοκληρωμένες
Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις
Παραδοτέο 4.6.1 Βίντεο και φωτογραφικό υλι-
κό 20.161,29 4.838,71 25.000,00
Παραδοτέο  4.6.2  Διερεύνηση  πηγών
χρηματοδότησης  και  Ωρίμανση  Έργων  /
Δράσεων   πολιτιστικής  /  τουριστικής
ανάπτυξης  44.354,84 10.645,16 55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 107.258,07 25.741,93 133.000,00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Το  ΤΕΥΔ  σε  αρχείο  επεξεργάσιμης  μορφής  καθώς  και  οδηγίες  συμπλήρωσης  αυτού  βρίσκονται  σε
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-
ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn

Αναρτάται μαζί με παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία
15 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) της ΕΑΑΔΗΣΥ, την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ και
τις οδηγίες της αριθμ. πρωτ. 4495/15-1-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ:6ΟΕΡ465ΧΙ8-ΚΤΒ) του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α΄147) στις διαδι -
κασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης

Παροχή  πληροφοριών  δημοσίευσης  σε  εθνικό  επίπεδο,  με  τις  οποίες  είναι  δυνατή  η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)

- Ονομασία: [Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [26ης Οκτωβρίου 64/Θεσ/νίκη/54627]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Χ. Κοτσαπουϊκη]
- Τηλέφωνο: [2313 319142]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):Διακήρυξη

Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου
«Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου
με  τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE  -  Ολοκλήρωση  των  ιστορικών  και  αρχαιολογικών  πόρων  διασυνοριακής
σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό», σύμφωνα με το άρθρο
27  του  Ν.4412/2016, CPV:   [72224000-1]  -  Υπηρεσίες  παροχής  συμβουλών  σε  θέματα  διαχείρισης  έργων,
[79800000-2]-  Υπηρεσίες  εκτύπωσης  και  συναφείς  υπηρεσίες,  [92111260-2]-  Παραγωγή  ενημερωτικών
βιντεοταινιών, [72221000-0]- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [Ο οριζόμενος Α.Δ.Α.Μ. από την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΟΧΙ]
-  Αριθμός  αναφοράς  που  αποδίδεται  στον  φάκελο  από  την  αναθέτουσα  αρχή  (εάν  υπάρχει):  [370519

(9765)/30-7-2018]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού  φορέα,  αναφέρετε  άλλον  εθνικό  αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Αρμόδιος ή αρμόδιοι :

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχυδρομείο:

Διεύθυνση  στο  Διαδίκτυο  (διεύθυνση  δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]

[……]

[……]

[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας είναι  πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση;

Κατά  περίπτωση,  ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  σε  επίσημο  κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων  οικονομικών  φορέων  ή  διαθέτει
ισοδύναμο  πιστοποιητικό  (π.χ.  βάσει  εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

Εάν ναι:

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας,  στην ενότητα Β και,  όπου απαιτείται,  στην
ενότητα Γ και  στην ενότητα Δ του παρόντος μέρους,
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το
μέρος V.

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού  και  τον  σχετικό  αριθμό  εγγραφής  ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

γ)  Αναφέρετε  τα  δικαιολογητικά  στα  οποία
βασίζεται  η  εγγραφή  ή  η  πιστοποίηση  και,  κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο:

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει  όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

α) [……]

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

Επιπροσθέτως,  συμπληρώστε  τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητα
Α,  κατά  περίπτωση ΜΟΝΟ  εφόσον  αυτό
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα
της σύμβασης:

ε)  Ο  οικονομικός  φορέας  θα  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσει  βεβαίωση πληρωμής  εισφορών
κοινωνικής  ασφάλισης  και  φόρων  ή  να  παράσχει
πληροφορίες  που  θα  δίνουν  τη  δυνατότητα  στην
αναθέτουσα  αρχή  ή  στον  αναθέτοντα  φορέα  να  τη
λάβει  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση
δεδομένων  σε  οποιοδήποτε  κράτος  μέλος  αυτή
διατίθεται δωρεάν;

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς
φορείς.

Εάν ναι:

α)  Αναφέρετε  τον  ρόλο  του  οικονομικού  φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής,  υπεύθυνος
για συγκεκριμένα καθήκοντα …):

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης
δημόσιας σύμβασης:

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]

Τμήματα Απάντηση:
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Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί
να υποβάλει προσφορά.

[   ]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά  περίπτωση,  αναφέρετε  το  όνομα  και  τη  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  των  προσώπων  που  είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:

Ονοματεπώνυμο

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]

[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]

Τηλέφωνο: [……]

Ηλ. ταχυδρομείο: [……]

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):

[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται  στις ικανότητες
άλλων  οικονομικών  φορέων  προκειμένου  να
ανταποκριθεί  στα  κριτήρια  επιλογής  που καθορίζονται
στο μέρος IV κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες
Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς,
δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι,  ιδίως οι  υπεύθυνοι  για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το μέρος IV για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας

(Η  παρούσα  ενότητα  συμπληρώνεται  μόνον  εφόσον  οι  σχετικές  πληροφορίες  απαιτούνται
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει
οποιοδήποτε  μέρος  της  σύμβασης  σε  τρίτους  υπό
μορφή υπεργολαβίας;

[]Ναι []Όχι

Εάν  ναι  παραθέστε  κατάλογο  των  προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:

[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,  επιπλέον των
πληροφοριών  που  προβλέπονται  στην  παρούσα  ενότητα,  παρακαλείσθε  να  παράσχετε  τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

2) δωροδοκία·

3) απάτη·

4) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

5) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

6) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική  απόφαση εις
βάρος  του  οικονομικού  φορέα ή  οποιουδήποτε
προσώπου  το  οποίο  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6),  ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί  πριν  από πέντε έτη κατά το  μέγιστο ή  στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:

α)  Ημερομηνία  της  καταδικαστικής  απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και
τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·

γ)  Εάν  ορίζεται  απευθείας  στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ],

σημείο-(-α): [   ],

λόγος(-οι):[   ]

β) [……]

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά)
σημείο(-α) [   ]

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

Σε  περίπτωση  καταδικαστικής  απόφασης,  ο
οικονομικός  φορέας  έχει  λάβει  μέτρα  που  να
αποδεικνύουν  την  αξιοπιστία  του  παρά  την  ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Πληρωμή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  την  πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην
Ελλάδα  και  στη  χώρα  στην  οποία  είναι  τυχόν
εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;

γ)Πως  διαπιστώθηκε  η  αθέτηση  των
υποχρεώσεων;

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;

-  Η  εν  λόγω  απόφαση  είναι  αμετάκλητη  και
δεσμευτική;

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου
αποκλεισμού:

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

δ)  Ο  οικονομικός  φορέας  έχει  εκπληρώσει  τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις
εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων   κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων,  είτε
υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  για  την
καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν  ναι,  να
αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν
λεπτομερείς πληροφορίες

[……]
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[……]

Εάν  η  σχετική  τεκμηρίωση  όσον  αφορά  την
καταβολή  των  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα

Πληροφορίες  σχετικά  με  πιθανή
αφερεγγυότητα,  σύγκρουση  συμφερόντων  ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο  οικονομικός  φορέας  έχει, εν  γνώσει  του,
αθετήσει  τις  υποχρεώσεις  του  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού
δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι,  ο  οικονομικός φορέας έχει  λάβει  μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του
λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
[…….............]

Βρίσκεται  ο  οικονομικός  φορέας  σε  οποιαδήποτε
από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) πτώχευση, ή

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή

γ) ειδική εκκαθάριση, ή

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή

ε)  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή

ζ)  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη
σε εθνικές διατάξεις νόμου

Εάν ναι:

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:

[] Ναι [] Όχι
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-  Διευκρινίστε  τους  λόγους  για  τους  οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει
τη  σύμβαση,  λαμβανόμενης  υπόψη  της  εφαρμοστέας
εθνικής  νομοθεσίας  και  των  μέτρων  σχετικά  με  τη
συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του  λειτουργίας  υπό
αυτές τις περιστάσεις

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

-[.......................]

-[.......................]

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

Έχει  διαπράξει  ο  οικονομικός  φορέας  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[..........……]

Έχει  συνάψει ο οικονομικός φορέας  συμφωνίες
με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  σκοπό  τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν
σύγκρουσης συμφερόντων,  λόγω της  συμμετοχής
του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν  συμβουλές στην αναθέτουσα
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο
αναμειχθεί  στην  προετοιμασία της  διαδικασίας
σύναψης της σύμβασης;

[] Ναι [] Όχι
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Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[...................…]

Έχει  επιδείξει  ο  οικονομικός  φορέας  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;

Εάν  ναι,  να  αναφερθούν  λεπτομερείς
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]

Εάν  ναι,  έχει  λάβει  ο  οικονομικός  φορέας  μέτρα
αυτοκάθαρσης;

[] Ναι [] Όχι

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:

[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι:

α)  δεν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών
δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της  απουσίας  των
λόγων  αποκλεισμού  ή  την  πλήρωση  των  κριτηρίων
επιλογής,

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα

δ)  δεν  έχει  επιχειρήσει  να  επηρεάσει  με αθέμιτο
τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  της
αναθέτουσας  αρχής  ή  του  αναθέτοντα  φορέα,  να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία
ανάθεσης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς
τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την
επιλογή ή την ανάθεση;

[] Ναι [] Όχι
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα Α του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο  οικονομικός  φορέας  πρέπει  να   παράσχει  πληροφορίες  μόνον όταν  τα  σχετικά  κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί  από την αναθέτουσα αρχή ή  τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Καταλληλότητα Απάντηση

1)  Ο  οικονομικός  φορέας  είναι
εγγεγραμμένος  στα  σχετικά  επαγγελματικά  ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο
κράτος μέλος εγκατάστασής; του:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):

[……][……][……]

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:

Χρειάζεται  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  ο
οικονομικός  φορέας  μέλος συγκεκριμένου
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:

[ …] [] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση,
να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α)  η  αναθέτουσα αρχή ή ο  αναθέτων φορέας έχει  τη  δυνατότητα να  λάβει  τα σχετικά  δικαιολογητικά
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι  υπογεγραμμένος  δίδω επισήμως τη  συγκατάθεσή μου στ...  [προσδιορισμός  της  αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
σε  δικαιολογητικά  των  πληροφοριών  τις  οποίες  έχω  υποβάλλει  στ...  [να  προσδιοριστεί  το  αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο]  του  παρόντος  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  Δήλωσης  για  τους  σκοπούς  τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

53





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III –  Άλλο  Περιγραφικό  Έγγραφο  –  Υπόδειγμα:  Ενδεικτική  Κατάσταση
Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου .

Πίνακας Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου

α/α ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

1. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγ-
γράφου  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατε-
στημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας  από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα
όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρα-
τίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

αα) στις  περιπτώσεις  εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και

προσωπικών εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.),  τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το οικείο Πρωτοδικείο

2. Πιστοποιητικό  ότι  δεν  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 δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις
νόμου.

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 παράγραφος 1 και 2
και  στην  περίπτωση  β  '  της  παραγράφου  4  του  άρθρου  73  του
ν.4412/2016, 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.

α)Το οικείο Πρωτοδικείο

(ότι  δεν  τελεί  πτώχευση,
ότι  δεν  τελεί  σε  πτωχευτικό
συμβιβασμό)

β) ΓΕΜΗ

(εξυγίανση  ή  εκκαθάριση,
αναγκαστική  διαχείριση,
αναστολή  επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων/ανάλογη
κατάσταση)

 

3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: Ο  Προσωρινός
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α)οι  οργανισμοί  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο
προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την  εγκατάστασή  του  στη  Ελλάδα  αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν
να καταβάλουν εισφορές.

β)ότι  δεν  τους  έχει  επιβληθεί  η  ποινή  του  αποκλεισμού,  με  κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν.4412/2016 σύμφωνα με την
οποία αποκλείονται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης
της σύμβασης.

γ)ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους 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,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του
Προσαρτήματος Α'.  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 αρμοδιότητας τους.

δ)ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.

ε)ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
την  έννοια  του  άρθρου  24  του  ν.4412/2016  η  οποία  δεν  μπορεί  να
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα.

στ)ότι  δεν  έχουν  δημιουργήσει  κατάσταση  στρέβλωσης  του
ανταγωνισμού  με  πρότερη  συμμετοχή  του  κατά  την  προετοιμασία  της
διαδικασίας  σύναψης  σύμβασης,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  48  του
ιδίου  νόμου,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά μέσα.

ζ)ότι  δεν  έχουν  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.

η)ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την
παροχή  των  πληροφοριών  που  απαιτούνται  για  την  εξακρίβωση  της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
έχουν  αποκρύψει  τις  πληροφορίες  αυτές  ή  δεν  είναι  σε  θέση  να
προσκομίσουν  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατ'  εφαρμογή  του
άρθρου 79 του ιδίου νόμου.

θ)ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,  να αποκτήσει  εμπιστευτικές
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που
αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.

ι)ότι  δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το

Ανάδοχος
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οποίο θέτει εν αμφιβάλω την ακεραιότητά τους.

4. Πιστοποιητικό  αρμόδιας   κατά περίπτωση αρχής,  από το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  είναι  ενήμερος  ως  προς  τις  υποχρεώσεις  του  που
αφορούν  στις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  (κύριας  και
επικουρικής)  στους  ασφαλιστικούς  οργανισμούς  στους  οποίους  είναι
υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ο οικείος  Ασφαλιστικός
φορέας

5. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  κατά  περίπτωση  αρχής,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
του  

Υπουργείο
Οικονομικών/

υπηρεσία TAXISNET

6. Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας
διακήρυξης,  οι  οικονομικοί  φορείς  οφείλουν  -  αντί  του
πιστοποιητικού  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και
Συντονισμού  της  Επιθεώρησης  Εργασιακών  Σχέσεων,  η  έκδοση
του  οποίου  δεν  είναι  προς  το  παρόν  δυνατή  λόγω  μη
ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  υλοποίησης  της  σχετικής
λειτουργικότητας  του  ΟΠΣ-ΣΕΠΕ  (σύμφωνα  με  το  υπ΄αριθ.
ΕΞ.12161-2018/10001/12-01-2018  έγγραφο  του  Σώματος
Επιθεώρησης  Εργασίας)  -  να  προσκομίζουν  υποχρεωτικά  ένορκη
βεβαίωση  του  νόμιμου  εκπροσώπου  αυτών  ενώπιον  συμβολαιογράφου,
περί  μη  επιβολής  σε  βάρος  τους  πράξης  επιβολής  προστίμου  για
παραβιάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»
σοβαρότητας, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής  της  προσφοράς  ή  της  αίτησης
συμμετοχής.

Ο  Προσωρινός
Ανάδοχος

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο

Το οικείο Επιμελητήριο

8. Για στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων, σχετική έγγραφη
δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό και συγκεκριμένα
ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο
ανάδοχος  πρόκειται  να  αναθέσει  εργασίες  στο  φορέα  στον  οποίο
στηρίζεται,  αυτές  πρέπει  να  αποτυπώνονται  αναλυτικά  στο  ιδιωτικό
συμφωνητικό.  Υπό  τους  ίδιους  όρους  οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση
ή άλλων φορέων.

Ο  Προσωρινός
Ανάδοχος

9. Σε  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους τμήμα (ποσοστό)
της σύμβασης,  ή όταν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, προσκομίζει τις
σχετικές δηλώσεις συνεργασίας.

Ο  Προσωρινός
Ανάδοχος
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Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αναφερόμενες Αρχές, από τις οποίες εκδίδονται τα ζητούμενα πιστοποιητικά είναι
δυνατό να μεταβάλλονται με βάση με τις κείμενες διατάξεις, ενώ η παραπάνω αναφορά τους γίνεται αποκλειστικά
προς διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι δεσμευτική για την Αναθέτουσα Αρχή  σε περίπτωση που
προκύπτει ότι τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν καλύπτουν το σύνολο των νομικών καταστάσεων, κατά τα
οριζόμενα στο ν.4412/2016, τις οποίες το ζητούμενο πιστοποιητικό αφορά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης θα απαιτηθούν από κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει σε ένωση
(εφόσον πρόκειται για ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά), καθώς και από τον τρίτο
φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προφορά.

Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο (ν. 4250/26.03.2014).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

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
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

(στο  προτεινόμενο,  από  τον
υποψήφιο  Ανάδοχο,  σχήμα  διοίκησης
Έργου)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τίτλος Έργου Εργοδότης Ρόλος  και
Καθήκοντα  στο  Έργο
(ή Θέση)

Απασχόληση  στο  Έργο
Περίοδος (από – έως)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V   – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΙΜΕΣ €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Α/Α Παραδοτέα
Προϋπολογισμός

χωρίς ΦΠΑ Αναλογών ΦΠΑ
Προϋπολογισμός με

ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1:
Διοίκηση-Διαχείριση  &
Συντονισμός Έργου 

1
Παραδοτέο 1.6.3 Διαχείριση  και 
διοικητική υποστήριξη αναδόχου 

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2:
Επικοινωνία  και  Διάδοση
Έργου

2
Παραδοτέο 2.6.1 Τρίγλωσσος 
Οδηγός 

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4:
Ολοκληρωμένες  Καινοτόμες
Πολιτιστικές Δράσεις

3 Παραδοτέο 4.6.1

4 Παραδοτέο 4.6.2

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ*,  χωρίς  Φ.Π.Α.  (€)
(αριθμητικώς):

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ*,  χωρίς  Φ.Π.Α.  (€)
(ολογράφως):

ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.  24%   -  ΠΟΣΟ  ΦΠΑ  (€)
(αριθμητικώς):
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ΠΟΣΟΣΤΟ  Φ.Π.Α.  24%   -  ΠΟΣΟ  ΦΠΑ  (€)
(ολογράφως):

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (€) (αριθμητικώς):

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ*, με Φ.Π.Α. (€) (ολογράφως):

Οι τιμές, για το σύνολο του Έργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η  συνολική  τιμή  της  Προσφοράς  θα  γράφεται  αριθμητικά  και  ολογράφως.  Αν  υπάρχει  ασυμφωνία  μεταξύ
αναλυτικών τιμών και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι συνολικές τιμές. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα
αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Σε περίπτωση που αναγράφεται
εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Στις
τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.

Η προσφορά ισχύει για χρονικό διάστημα τριακοσίων εξήντα πέντε ημερών (365 ημέρες κατ’ ελάχιστον από την 
επομένη της ημέρας  διενέργειας του διαγωνισμού).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ψηφιακή υπογραφή)
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
...............

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ...... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι  απέναντι  σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................  για ποσό
ΕΥΡΩ. .......  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας,  για τη συμμετοχή της ................  στον
διαγωνισμό  της........  (καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών)  για  την  υλοποίηση  του
έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού.

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.

3.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω
σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας
καταβάλλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε  αντίρρηση μετά  από  απλή  έγγραφή ειδοποίηση,  ολόκληρο  ή
μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την
ημερομηνία  που  μας  το  ζητήσετε.  Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  παρούσας  ,  το  ποσόν  της
κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια
συγκατάθεσης της ..............  ούτε θα ληφθεί  υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια,  με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας  δηλώνουμε  ακόμη  ότι  η  υπόψη  εγγύησή  μας  θα  παραμείνει  σε  πλήρη  ισχύ  μέχρι  να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  που  έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
…………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ.

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα,
ευθυνόμενοι  απέναντι  σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της ........................  για ποσό
ΕΥΡΩ. .........  Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή εκτέλεση των όρων της
Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως και
διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη
και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862
– 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν
από τα άρθρα αυτά.

3.  Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας
γνωστοποιήσετε,  ότι  η  ................  δεν  εκπλήρωσε  την  υποχρέωσή  της  που  περιγράφεται  στο
ανωτέρω  σημείο  1,  σας  δηλώνουμε  ότι  αναλαμβάνουμε  με  την  παρούσα  επιστολή,  την  ρητή
υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της
εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το
ζητήσετε.

4.  Για  την  καταβολή  της  υπόψη  εγγύησης  δεν  απαιτείται  καμία  εξουσιοδότηση  ή  ενέργεια
συγκατάθεσης της ................  ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή
προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια,  με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

5.  Σας  δηλώνουμε  ακόμη  ότι  η  υπόψη  εγγύηση  μας,  θα  παραμείνει  σε  πλήρη  ισχύ  μέχρι  να
επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την
άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν χορηγηθεί
στο  Δημόσιο  και  Ν.Π.Δ.Δ.,  συμπεριλαμβανομένης  και  αυτής,  δεν  υπερβαίνουν  το  όριο  που  έχει
καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ
ΤΙΤΛΟ: ‘BORDERLESS CULTURE - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την ...................................,  ημέρα ....................,  στα γραφεία του Τμήματος
Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ.,  26ης Οκτωβρίου 64,  τρίτος όροφος,  οι  κάτωθι
υπογράφοντες:

  
Α.  Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, "Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης", που εδρεύει επί της οδού Βασ.
Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από
την κα Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά, Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης καθώς και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ., που στο εξής θα αναφέρεται στην
παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β. ………………..,  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  της  εταιρίας  ………………………….  με  Α.Φ.Μ.:  ………………………..,
Δ.Ο.Υ………………………….., Ταχ. Δ/νση ……………………………………………………………και στην προκειμένη περίπτωση
ως «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α. Την αριθμ. 1634/10-07-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 600Κ7ΛΛ-6Ο0 και ΑΔΑΜ:
18REQ003500623 2018-07-30) περί  έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού και  των όρων αυτού για την ανάδειξη
επιλογής αναδόχου παροχής  υπηρεσιών του έργου:  «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της
διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE -
Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας
και  Ελλάδας  σε  έναν  βιώσιμο  θεματικό  τουριστικό  προορισμό»,  προϋπολογισμού  133.000  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β. Την αριθμ. 143025/27-12-2017  Απόφαση (ΣΑ ΕΠ2086 ΤΡΟΠ. 0, ΑΔΑ: ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02) του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης της πράξης “BORDERLESS CULTUREINTERREG GR-BG - 1871-
Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας”,  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  έτους  2017,  με  κωδικό
2017ΕΠ20860034.

γ.  Την αριθμ.  πρωτ.   370519 (9765)/30-7-2018 Διακήρυξη  Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού,  κάτω των
ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης
της  διαχείρισης  και  υλοποίησης  του  συγχρηματοδοτούμενου  έργου  με  τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE  -
Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε
έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό», σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016
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δ. Την αριθμ....../.....-.....-..........  (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης 1ου
σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.

ε. Την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:.................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης
ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού 

στ. Την με αρ. πρωτ. …………………… υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης, 

ζ.  Την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και
στον Εκτελεστικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων
πράξεων  “ΜΕ  ΕΝΤΟΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  στους  Αντιπεριφερειάρχες,  στον  Εκτελεστικό  Γραμματέα,  στους
Προϊσταμένους  των  Γενικών  Διευθύνσεων,  των  Διευθύνσεων/Αυτοτελών  Διευθύνσεων,  Υποδιευθύνσεων,
Τμημάτων/Αυτοτελών  Τμημάτων  και  Αυτοτελών  Γραφείων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας”  (ΦΕΚ
390/Β΄/10-2-2017)

η.  Την  αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018  Απόφαση  Περιφερειάρχη  Κεντρικής  Μακεδονίας  “Περί  ορισμού
Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ”(ΦΕΚ 1266/Β΄/10-4-2018)

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Με την παρούσα Σύμβαση, η «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει και ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει   την παροχή
υπηρεσιών του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης
του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE - Ολοκλήρωση των ιστορικών
και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε έναν βιώσιμο
θεματικό  τουριστικό  προορισμό»,  όπως  οι  εργασίες  αυτές  αναλυτικά  περιγράφονται στο  Παράρτημα  Ι:
Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης και στην
προσφορά  του  «Αναδόχου»,  που  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας.  Η εκτιμώμενη  αξία  της
σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των εκατόν  τριάντα  τριών  χιλιάδων  ευρώ  (133.000  €)
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%  (εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  άνευ  ΦΠΑ:  107.258,07  €,
αναλογών ΦΠΑ 24%: 25.741,93 €) και αναλύεται ως εξής: 

Παραδοτέα Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

Αναλογών ΦΠΑ Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1:  Διοίκηση-
Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 
Παραδοτέο 1.6.3 Διαχείριση  και διοικητική 
υποστήριξη Αναθέτουσας υπηρεσίας 6.451,61 1.548,39 8.000,00

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2:  Επικοινωνία  και
Διάδοση Έργου
Παραδοτέο 2.6.1 Τρίγλωσσος Οδηγός 36.290,32 8.709,68 45.000,00
ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4:  Ολοκληρωμένες
Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις
Παραδοτέο 4.6.1 Βίντεο και φωτογραφικό υλι-
κό 20.161,29 4.838,71 25.000,00
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Παραδοτέο  4.6.2  Διερεύνηση  πηγών
χρηματοδότησης  και  Ωρίμανση  Έργων  /
Δράσεων   πολιτιστικής  /  τουριστικής
ανάπτυξης  44.354,84 10.645,16 55.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 107.258,07 25.741,93 133.000,00

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

2.1 Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης  παροχής υπηρεσιών του έργου: «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υπο-
στήριξης της διαχείρισης και υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο: ‘BORDERLESS CULTURE -
Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας και Ελλάδας σε
έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό» ορίζεται έως τις 30/11/2019.

2.2  Εάν  το  έργο  Borderless Culture πάρει  παράταση  από  το  πρόγραμμα  Ελλάδα-Βουλγαρία  2014-2020  η
συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης  του  ανωτέρω έργου  δύναται  να  επεκταθεί,  χωρίς  επιπρόσθετο  οικονομικό
αντάλλαγμα, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Αν
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα μετάθεσης διάρκειας ή, αν λήξει η
μετατεθείσα,  κατά τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΤΙΜΗΜΑ

Η  προσφερόμενη  τιμή  για  την  εκτέλεση  του  συνολικού  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ...........,  €
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ, και αναλύεται ως εξής:

Παραδοτέα Προϋπολογισμός
χωρίς ΦΠΑ

Αναλογών ΦΠΑ Προϋπολογισμός
με ΦΠΑ

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  1:  Διοίκηση-
Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 
Παραδοτέο 1.6.3 Διαχείριση  και διοικητική 
υποστήριξη Αναθέτουσας υπηρεσίας 

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  2:  Επικοινωνία  και
Διάδοση Έργου
Παραδοτέο 2.6.1 Τρίγλωσσος Οδηγός 

ΠΑΚΕΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  4:  Ολοκληρωμένες
Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις
Παραδοτέο 4.6.1 Βίντεο και φωτογραφικό υλι-
κό

Παραδοτέο  4.6.2  Διερεύνηση  πηγών
χρηματοδότησης  και  Ωρίμανση  Έργων  /
Δράσεων   πολιτιστικής  /  τουριστικής
ανάπτυξης  
ΣΥΝΟΛΟ

Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της «Ανα-
θέτουσας Αρχής» του σχετικού Τιμολογίου και μετά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου από την αρμόδια
Επιτροπή της Π.Κ.Μ.
      Στο ανωτέρω ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται το όφελος του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του,
τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφο-
ρών και  πάσης  φύσεως φορολογικών και  άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.
Τον/την «Ανάδοχο» βαρύνει και κάθε άλλη δαπάνη που, κατά νόμο εκάστοτε, βαρύνει τους «Αναδόχους» αντί-
στοιχων έργων και υπηρεσιών.
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Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού.
Για την είσπραξη του τιμήματος ο Ανάδοχος μαζί με τα νόμιμα παραστατικά, θα υποβάλλει φορολογική και

ασφαλιστική ενημερότητα και θα γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις φόρου που προβλέπονται για τα νομικά πρόσωπα
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στην παρούσα σύμβαση, που υπάγεται στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προ-
μηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) και για τις
σχετικές διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της Π.Κ.Μ. και είναι ύψους μεγαλύτερου ή
ίσου των 2.500 ευρώ, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης, και συνάπτεται μετά την έναρξη ισχύος
του εν λόγω νόμου, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ
φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό παρακρατείται από την
Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατα-
τίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη
του έργου, μετά την υλοποίηση του κάθε παραδοτέου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδι-
κας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμεσα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών
του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου και από τις πα-
ραλαβές των παραδοτέων του έργου από την ανωτέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής,
όπως περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης και στο άρθρο 5.1: Τρόπος πληρωμής της παρούσας διακήρυξης. Με  βάση αυτό ορίζεται κατά
στάδια ως εξής:

Παραδοτέο 1.6.3: Διαχείριση και Διοικητική Υποστήριξη Αναδόχου 
Εξαμηνιαίες αναφορές προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: 
Το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στις αναφορές προόδου, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά
του αναδόχου, θα καταβληθεί στον ανάδοχο ανά εξάμηνο και αναλογικά ως προς το πλήθος των αναφορών
προόδου (3 αναφορές) που θα παραδώσει, ήτοι: 

Περίοδος αναφοράς έκθεσης προόδου Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  της
από την πλευρά του Αναδόχου

Ποσοστό  επί  της
συνολικής  αμοιβής
του 1.6.3

2η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και
οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress
Report) Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 

15 Ιανουαρίου 2019 30%

3η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και
οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress
Report) Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 

15 Ιουλίου 2019 30%

4η  εξαμηνιαία  αναφορά  φυσικού  και
οικονομικού αντικειμένου του έργου (Progress
Report) Ιούλιος – Νοέμβριος 2019) 

30 Νοεμβρίου 2019 40%

Παραδοτέο  2.6.1: Τρίγλωσσος Οδηγός 
100% του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως  θα  καθοριστεί  στην
οικονομική προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (15
Ιουλίου 2019).
Παραδοτέο  4.6.1: Βίντεο και Φωτογραφικό Υλικό 
100% του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως  θα  καθοριστεί  στην
οικονομική προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30
Μαΐου 2019). 
Παραδοτέο   4.6.2:  Διερεύνηση  πηγών  χρηματοδότησης  και  Ωρίμανση  Έργων  /  Δράσεων
πολιτιστικής / τουριστικής ανάπτυξης  
100% του  συμβατικού  τιμήματος  που  αντιστοιχεί  στο  συγκεκριμένο  παραδοτέο,  όπως  θα  καθοριστεί  στην
οικονομική προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και την παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου (30
Σεπτεμβρίου 2019).
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Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι σύμφωνα με το άρθρο 200, παρ.5 του ν.4412/2016  κατ' ελάχιστο: 

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Πέραν  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  οι  αρμόδιες  υπηρεσίες  που  διενεργούν  τον  έλεγχο  και  την  πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις,  ως και  κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο και  με  τον  τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4412/2016,  τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της προσφοράς του
και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΠΚΜ για
κάθε ζημία της. 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 δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο
και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.

2. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να
τον εκπροσωπεί και να ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με
τη Σύμβαση. Επιπλέον, οφείλει να ορίσει και αναπληρωτή του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή
προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Περιφέρεια και
ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής.

3. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας,
όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της
ΠΚΜ.

4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την ΠΚΜ,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.

5. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Η ΠΚΜ δεν
έχει υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

6. Ο Ανάδοχος 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 ΠΚΜ ή
των εκάστοτε  υποδεικνυομένων  από αυτήν  προσώπων.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  η  Περιφέρεια δύναται να
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων με σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στην
Περιφέρεια.
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7. Αντικατάσταση  μέλους  του  προσωπικού  του  Αναδόχου,  κατόπιν  αιτήματός  του,  κατά  τη  διάρκεια  της
εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει  μετά από έγκριση της ΠΚΜ και  μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων
προσόντων  ή  εμπειρίας.  Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιήσει  την  Περιφέρεια  εγγράφως,  τουλάχιστον
τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Ειδικότερα για τον Υπεύθυνο του έργου ή τον
Αναπληρωτή αυτού το χρονικό διάστημα εγγράφου ειδοποιήσεως της Περιφέρειας σε περίπτωση αντικατάστασης
ή αποχώρησής του, για οιοδήποτε λόγο, από την υλοποίηση του έργου, ορίζεται σε τουλάχιστον 45 ημέρες προ
της ημερομηνίας της σκοπούμενης αντικατάστασής ή αποχωρήσεώς του. Στο διάστημα αυτό, αυτός παρέχει
κανονικά τις υπηρεσίες του. 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.

8. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΠΚΜ.

9. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει  εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που επήλθαν τα γεγονότα που συνιστούν την ανωτέρα  βία να τα
αναφέρει εγγράφως και να υποβάλλει στην ΠΚΜ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του
Αναδόχου.

10. Η ΠΚΜ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την
εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους από τα
φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή οι Υπεργολάβοι αυτού, υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός
προς αποκατάστασή της.

11.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία,  τα μέλη του θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον
υπεύθυνα έναντι της ΠΚΜ για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους.
Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής  των ευθυνών τους έχουν ισχύ  μόνον  στις
εσωτερικές σχέσεις τους και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Περιφέρειας ως λόγος
απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις  του άλλου ή των άλλων μελών για την
ολοκλήρωση του έργου.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης οποιαδήποτε
από τα μέλη της κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να  έχουν  την  ευθύνη
ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.

12. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την ΠΚΜ. Εάν,
κατά την κρίση της Περιφέρειας, οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της
κοινοπραξίας, η Σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα
έννομα  αποτελέσματά  της.  Η  σχετική  απόφαση  της  Περιφέρειας  περί  της  δυνατότητας  εκπλήρωσης  των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.

13. Εφόσον η ΠΚΜ αποφασίσει  σχετικά ότι  τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους
όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα
του αποχωρούντος μέλους. Η Περιφέρεια εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως
που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει  αποδεκτή, η Περιφέρεια διατηρεί  το δικαίωμα να
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η «Ανάδοχος» κατέθεσε τη με αριθμό……………………………… εγγυητική επιστολή της …………………….. Τράπεζας,
περί καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί
της  αξίας  της  σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ  (Άρθρο  72,  Ν. 4412  -ΦΕΚ  Α  147/08.08.2016),  δηλαδή  ποσού
…………………………………….ΕΥΡΩ (…………………... €).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμ-
βασης και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακή-
ρυξη ειδικότερα ορίζουν.
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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 επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η ποιοτική και  ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει  από  Eπιτροπή Παρακολούθησης  και  Παραλαβής
Έργου (ΕΠΠΕ), που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.

Η   Αυτοτελής  Διεύθυνση  Υποστήριξης  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας  της  Π.Κ.Μ.,  ορίζεται  ως
Διευθύνουσα  Υπηρεσία.  Στο  πλαίσιο  της  αρμοδιότητάς  της  η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  θα  συγκροτήσει  την
Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής του Έργου, κατόπιν σχετικής απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
Π.Κ.Μ., η οποία θα αποτελείται από υπαλλήλους σχετικούς με το αντικείμενο του έργου και θα έχει ως έργο της
την  παρακολούθηση  και παραλαβή του έργου στο σύνολό του.

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη Αυτοτελή Διεύθυν-
ση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Π.Κ.Μ., η οποία και θα εισηγείται στην Οικονομική
Επιτροπή Π.Κ.Μ. 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, υπό τους όρους του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης.

Πακέτα Εργασίας του Έργου – Υπηρεσίες & Παραδοτέα του Αναδόχου

Ο  Ανάδοχος  θα  παρέχει  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΠΚΜ)  υπηρεσίες  τεχνικής  υποστήριξης,  στο  πλαίσιο
υλοποίησης των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του Έργου «BORDERLESS CULTURE»: 

 Πακέτο Εργασίας ΠΕ1: Διοίκηση-Διαχείριση & Συντονισμός Έργου (Project Management & Coordination) 
 Πακέτο Εργασίας ΠΕ2: Επικοινωνία και Διάδοση Έργου (Communication & Dissemination)
 Πακέτο Εργασίας ΠΕ4:  Ολοκληρωμένες Καινοτόμες  Πολιτιστικές  Δράσεις  (Cultural Integration Innovative

Actions)

Για κάθε Πακέτο Εργασίας του Έργου, οι υπηρεσίες και τα αντίστοιχα Παραδοτέα του Αναδόχου αναλύονται
παρακάτω:

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοίκηση-Διαχείριση & Συντονισμός Έργου 

Στο πλαίσιο αυτού του Πακέτου Εργασίας ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη
διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου ‘BORDERLESS
CULTURE’ καθώς και στη διοικητική, οικονομική και τεχνική διαχείριση του έργου, μέσα από την προετοιμασία
κατάλληλων  εξαμηνιαίων  αναφορών  προόδου  και  την  καταχώρησή  τους  στο  πληροφοριακό  σύστημα  του
αντίστοιχου Προγράμματος. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του επίσης ο Ανάδοχος θα συμμετέχει στις συναντήσεις
του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’ για την ορθή και αποτελεσματική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στις συναντήσεις του έργου.

Αντικείμενο των εργασιών του Αναδόχου, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1:

 Παρακολούθηση και συντονισμός της συνολικής πορείας υλοποίησης του έργου σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Επικεφαλής Εταίρο, τους λοιπούς Εταίρους του έργου και  τη
Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος
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 Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπα-
νών για λογαριασμό της αναθέτουσας αρχής. Οι αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και πι-
στοποίησης δαπανών υποβάλλονται στην Αρχή Πιστοποίησης σύμφωνα με τα υποδείγματα του προ-
γράμματος. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχετικό φάκελο (σε δύο αντίγραφα) στην Αναθέτουσα
υπηρεσία που θα περιέχει τις λίστες δαπανών και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τόσο σε έντυπη όσο και
ηλεκτρονική μορφή. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη τη διαδικασία της επαλήθευσης δαπα-
νών (π.χ. προετοιμασία και παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου. Η Ανα-
θέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την προετοιμασία περισσότερων του ενός αιτημάτων σε χρόνο που
αυτή θα ορίσει, ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη των πληρωμών του έργου. 

 Υποστήριξη  της  ομαλής  εκταμίευσης  της  δημόσιας  χρηματοδότησης.  Ενημέρωση  προς  την  Τεχνική
Γραμματεία για την πορεία των δαπανών και τις ανάγκες χρηματοδότησης τόσο της αναθέτουσας υπηρε-
σίας όσο και των υπολοίπων εταίρων του έργου.

 Τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην προετοιμασία της συμμετοχής των
εκπροσώπων της στις συναντήσεις που θα διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (προετοιμασία
παρουσιάσεων, εκπροσώπηση της Αναθέτουσας Αρχής στις συναντήσεις)

 Συμμετοχή στις συναντήσεις μεταξύ των εταίρων του έργου ‘BORDERLESS CULTURE’. 

Τα Παραδοτέα του Αναδόχου, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1, είναι: 

Παραδοτέο 1.1: 3 Εξαμηνιαίες αναφορές φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου (παραδοτέο 1.6.3
βάσει του τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture)

Περίοδος αναφοράς έκθεσης προόδου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της από
την πλευρά του Αναδόχου

2η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου (Progress Report) Ιούλιος - Δεκέμβριος 2018 

15 Ιανουαρίου 2019

3η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου (Progress Report) Ιανουάριος - Ιούνιος 2019 

15 Ιουλίου 2019

4η εξαμηνιαία αναφορά φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του
έργου (Progress Report) Ιούλιος - Νοέμβριος 2019 

30 Νοεμβρίου 2019

Σε περίπτωση που το έργο BORDERLESS CULTURE πάρει παράταση από το πρόγραμμα Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-
2020 και απαιτηθούν πρόσθετες αναφορές τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει επιπρόσθετες αναφορές
χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή.

Παραδοτέο  1.2: Παρουσιάσεις  των  εκπροσώπων  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στις  συναντήσεις  που  θα
διοργανωθούν από τους εταίρους του έργου (στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα).

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επικοινωνία και Διάδοση Έργου

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το συντονισμό για τη συγκέντρωση των περιεχομένων, το σχεδιασμό, την επιμέλεια και
παραγωγή των παρακάτω εκδόσεων του Έργου, μέχρι 15 Ιουλίου 2019 του:

Παραδοτέο 2.1:  Τρίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά-βουλγαρικά) Πολυτελής Οδηγός (παραδοτέο 2.6.1 βάσει  του
τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture) : 

Αφορά  στο  σχεδιασμό  και  στην  παραγωγή  πολυτελούς  οδηγού,  160  σελίδων,  με  σκληρά  ματ  εξώφυλλα,
τετράχρωμος, είδος χαρτιού εσωτερικών σελίδων 170 γρ., τεμάχια 3.000.  Οι μεταφράσεις θα πρέπει να είναι
πιστοποιημένες από εξουσιοδοτημένο γραφείο μεταφράσεων.
Ο  Οδηγός  θα  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  των  εργασιών  και  των  ευρημάτων  των  ανασκαφών  που
πραγματοποιήθηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.  Θα περιλαμβάνει κείμενα που θα προκύψουν από
την καταγραφή των εργασιών  και φωτογραφικό υλικό, που θα παραδώσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου.

Παραδοτέο  2.2: Δίγλωσσο  (Ελληνικά-Αγγλικά)  Φυλλάδιο(παραδοτέο  2.6.1  βάσει  του  τεχνικού  δελτίου  του
έργου Borderless Culture) :
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Αφορά στο  σχεδιασμό και  στην  παραγωγή δίγλωσσου τετράπτυχου φυλλαδίου,  διαστάσεων 86Χ21 ανοικτό,
τετράχρωμο, είδος χαρτιού 200 γρ., τεμάχια 10.000.  Οι μεταφράσεις θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες από
εξουσιοδοτημένο γραφείο μεταφράσεων.
Το  φυλλάδιο,  θα  παρουσιάζει  συνοπτική  περιγραφή  του  έργου,  του  στόχου  και  των  αποτελεσμάτων.   Θα
περιλαμβάνει  κείμενα και  φωτογραφικό  υλικό,  που θα παραδώσει  ο  Ανάδοχος  στο  πλαίσιο  του έργου.   Θα
χρησιμοποιηθεί για ευρεία διανομή, στους επισκέπτες της περιοχής της Αμφίπολης.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Ολοκληρωμένες Καινοτόμες Πολιτιστικές Δράσεις

Δράση 4.1 – Οπτική Καταγραφή Έργου 

Η δράση αφορά στη δημιουργία του γενικού video καταγραφής - προβολής του έργου. Ο Ανάδοχος πρέπει να
εκπονήσει σενάριο, πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η παραγωγή βίντεο με γυρίσματα στους χώρους του Μνημείου
και της ευρύτερης περιοχής της Αμφίπολης,  high - definition, διάρκειας 3-5 λεπτών.  Θα περιλαμβάνει motion
timelapses, drone aerial footage, εσωτερικά-εξωτερικά πλάνα με χρήση τριποδιού και motion steadycam.
Μαζί με το παραπάνω video, θα παραδοθούν τουλάχιστον 100 φωτογραφίες σε υψηλή ανάλυση (5,616 x 3,744
pixels). Στο φωτογραφικό υλικό θα υπάρξουν κατόπιν συνεννόησης και λήψεις 360ο υψηλής ανάλυσης (5640 x
2816 stitched) και αεροφωτογραφίες με χρήση drone High Definition.
Για την υλοποίηση του συνόλου των βιντεολήψεων / αερολήψεων, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την έκδοση των
απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Παραδοτέο 4.1: Βίντεο Έργου και Φωτογραφικό Υλικό, μέχρι 30 Μαΐου 2019  (παραδοτέο 4.6.1 βάσει του
τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture).

Δράση 4.2: Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και Ωρίμανση Έργων / Δράσεων  πολιτιστικής /
τουριστικής ανάπτυξης  

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Πακέτο Εργασίας 4 του έργου ‘BORDERLESS
CULTURE’, ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση της Μελέτης Πολιτιστικής / Τουριστικής Ανάπτυξης
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επίκεντρο την Αμφίπολη. Μέσω της Μελέτης αυτής ο Ανάδοχος, αφού
συγκεντρώσει, αξιολογήσει και επεξεργαστεί τις τρέχουσες και νέες προτάσεων έργων / δράσεων με σκοπό τη
πολιτιστική και τουριστική προώθηση των αρχαιολογικών χώρων της Αμφίπολης, θα διερευνήσει και θα αναλύσει
τις  αντίστοιχες  διαθέσιμες  πηγές  χρηματοδότησης  και  θα  προβεί  και  σε  όλες  τις  απαραίτητες  ενέργειες
υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εξειδίκευση και ωρίμανση των προτεινόμενων Έργων
και Δράσεων.

Παραδοτέο 4.2.1: Μελέτη πολιτιστικής & τουριστικής ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, με επίκεντρο την
Αμφίπολη,  έως  30  Σεπτεμβρίου  2019  (παραδοτέο  4.6.2  βάσει  του  τεχνικού  δελτίου  του  έργου  Borderless
Culture).

Παραδοτέο 4.2.2: Αναφορά όλων των ενεργειών υποστήριξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την
ωρίμανση σχετικών προτεινόμενων έργων/δράσεων προς χρηματοδότηση, έως 30 Σεπτεμβρίου 2019 (παραδοτέο
4.6.2 βάσει του τεχνικού δελτίου του έργου Borderless Culture).

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 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 και κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

     Εάν το έργο Borderless Culture πάρει παράταση από το πρόγραμμα Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020 η  συνολική
διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω έργου δύναται να επεκταθεί, χωρίς επιπρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα,
ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται  πριν  από τη λήξη της διάρκειάς της.  Αν λήξει  η
συνολική  διάρκεια  της  σύμβασης,  χωρίς  να  υποβληθεί  εγκαίρως  αίτημα  μετάθεσης  διάρκειας  ή,  αν  λήξει  η
μετατεθείσα,  κατά  τα  ανωτέρω,  διάρκεια,  χωρίς  να  υποβληθούν  στην  αναθέτουσα  αρχή  τα  παραδοτέα  της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
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ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

9.1 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 υποχρε-
ώσεις 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 τροποποιήσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-
γειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της
ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγή-
σεων, 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 σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

9.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της μετάθεσης  διάρκειας που τυχόν 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 συνο-
λικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρε-
σιών 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,
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.

9.3 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρ-
θρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανα -
τρεπτική 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 συλλογι-
κού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

ΆΡΘΡΟ 10
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του που απορρέουν από αυτή τη σύμβαση σε
οποιοδήποτε  Φυσικό  ή  Νομικό  Πρόσωπο,  με  την  εξαίρεση  της  εξασφαλιστικής  εκχώρησης  απαιτήσεων  σε
τράπεζα, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας που παρέχεται μόνον εγγράφως (άρθρο 39
του ν.δ. της 17-7/13-8-1923 “Περί ειδικών διατάξεων επί ανώνυμων εταιρειών).
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ΑΡΘΡΟ 11
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

     Για κάθε διένεξη ή διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων από την εφαρμογή της παρούσας
και θα αφορά την εκτέλεση ή ερμηνεία των όρων αυτής και στην έκταση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων
των συμβαλλομένων, θα γίνεται προσπάθεια να επιλύεται με φιλικό τρόπο. 
    Στην αντίθεση περίπτωση οι συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα Ελληνικά Δικαστήρια.
Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης ορίζονται
τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
     Η ως άνω διαδικασία δεν αναστέλλει τις προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, και δεν αναιρεί
την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας.
       Η παρούσα διέπεται και θα ερμηνεύεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. 
     Για την πιστοποίηση των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα και αφού
αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
    Η Αντιπεριφερειάρχης   

    Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης καθώς και Προγραμματικού

Σχεδιασμού Π.Κ.Μ.

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

  

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της Αναδόχου Εταιρείας
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