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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

                     Θεσ/νίκη, 23 Απριλίου 2018
                     Αρ. Πρωτ.:  193256 (5782)
                     ΑΔΑ Προκήρυξης: 6Α0Υ7ΛΛ-ΣΔΒ

Ταχ. Δ/νση                : 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχυδρομικός Κώδικας: 54627, Θεσ/νίκη
Πληροφορίες              : Χριστίνα Κοτσαπουϊκη
Τηλ.                          : 2313 319142
Fax                           : 2313 319135
E- mail                      : C.Kotsapouiki@pkm.gov.gr 

Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σύμβαση Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: Α) «Συμβουλευτική για την

Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική –
παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής

Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής

Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε.
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ,

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του
έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το

έτος 2018»
Ταξινόμηση κατά CPV CPV:  [66171000-9]- Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών (Ομάδα Α)

CPV:  [79951000-5]- Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων (Ομάδα Β)

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%), 120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α.
(74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για
την κάθε Ομάδα [Α και Β])

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

Χρηματοδότηση H αριθ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8, ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του
Υφυπουργού  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  περί  ένταξης  της  πράξης
«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016
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Αριθμός Διακήρυξης 193256 (5782)/23-4-2018

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών
του έργου:Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική –
παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι
Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2018»,
των  ωφελουμένων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  Επικεφαλής  Εταίρος  των  έξι  Κοινωνικών
Συμπράξεων Π.Ε.  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,  ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑΣ,  ΣΕΡΡΩΝ,  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),  στο
πλαίσιο  του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2:  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  του  έργου  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος
2018»,  σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 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

Σχετική  η  αριθ.  65471/21-6-2016  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  περί  ένταξης  της  πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή αναδόχου του έργου: Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού
Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής
Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι
Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ),
στο  πλαίσιο  του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2:  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  του  έργου  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»

Το  αντικείμενο  της  Ομάδας  Α του  έργου  αφορά  στην  παροχή  Υπηρεσιών  υποστήριξης  σε  θέματα  οικονομίας  και
διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού αλλά και προγραμματισμού ωφελουμένων και  στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ, στις περιοχές
αρμοδιότητας  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  γύρω  από  τις  έννοιες  του  «οικογενειακού  προϋπολογισμού»  &
«οικογενειακού προγραμματισμού», στην οργάνωση του νοικοκυριού τους, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της
ωφέλειας τους. Επίσης θα αναλυθούν τρόποι επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων για τα άτομα που έχουν πληγεί από
την κοινωνικοοικονομική κρίση και ενημέρωση για τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί γι’ αυτούς.

Το αντικείμενο της Ομάδας Β  του έργου αφορά στην παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και
Κοινωνικής Ένταξης  ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ στις περιοχές
αρμοδιότητας των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων γύρω από το ζήτημα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και
κοινωνικής ένταξης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που
τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται  στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων  CPV:
[66171000-9]- Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών (Ομάδα Α) και (CPV) :[79951000-5]-Υπηρεσίες
οργάνωσης σεμιναρίων (Ομάδα B)
Προσφορές υποβάλλονται  για το σύνολο της κάθε Ομάδας του έργου, με κατάθεση εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής  ποσού  1.200,00  ευρώ  για  την  Ομάδα  Α  και  1.200,00  ευρώ  για  την  Ομάδα  Β  (2%  του
προϋπολογισμού  της  κάθε  ομάδας του  έργου  για  το  οποίο  θα  καταθέσουν  προσφορά,  μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),
120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για
την κάθε Ομάδα [Α και Β])

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Α του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:
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1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Β του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται  από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31-12-
2018.

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
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 του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 «Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α΄147)» (Αρ. Φ. 171/τ΄Α΄/13-11-2017)

 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
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Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,

 της  με  αρ.  56902/215  (Β'  1924/2.6.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

 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 Καλλι-
κράτης», 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 Ενσω-
μάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ" (ΦΕΚ Α΄85/11-4-2012)

 της αριθμ.  721/9-5-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί συγκρότησης της πενταμελούς επιτρο-
πής διενέργειας ανοιχτών διαγωνισμών Π.Κ.Μ.(ΑΔΑ:Ω7ΚΒ7ΛΛ-Σ4Υ),

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον συμπληρωματικό και τους εφαρμοστι-
κούς αυτού.

 της Εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοή-
θειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

 της υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποί-
ηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-
μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» ( Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 1064/ Β΄))

 της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική
περίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).

 της με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκλησης με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016
και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δα-
πάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».

 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1051/20-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΒΧΟΞ7Φ-ΥΑΩ) Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγι-
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ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





νε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά
με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1054/20-5-2016 (ΑΔΑ: 9ΚΛΣΟΞ7Φ-ΛΡΩ) Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε
η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1053/20-5-2016 (ΑΔΑ:65ΘΚΟΞ7Φ-ΞΡ8) Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε
η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 της υπ΄ αριθ. πρωτ. 1056/20-5-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΠΦΟΞ7Φ-Λ02) Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγι-
νε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά
με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/20-5-2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΨΟΞ7Φ-Δ6Β)Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγινε
η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασι-
κής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με
την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 της υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/20-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΚΩΚΟΞ7Φ-28Ψ) Απόφασης της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία έγι-
νε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙ-
ΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά
με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380045, με προϋπολογισμό 7,433,666.69 €, αναφο-
ρικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380048, με προϋπολογισμό 2,059,405.45 €, αναφο-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
8

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





ρικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380047, με προϋπολογισμό 1,000,523.21 €,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380050, με προϋπολογισμό 1,777,101.67 €,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380046, με προϋπολογισμό 2,278,238.02 €,
αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 της  αριθμ.  65471/21-6-2016  Απόφασης  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380049, με προϋπολογισμό 824,720.53 €, ανα-
φορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής

 της υπ’ αριθμ. οικ. 271582/874/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004668342) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας

 της υπ’ αριθμ. οικ. 271567/872/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004668897) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας

 της υπ’ αριθμ. οικ. 271574/873/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004673589) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κιλκίς

 της υπ’ αριθμ. οικ. 271589/875/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674412) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πέλλας

 της υπ’ αριθμ. οικ. 271597/876/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004671771) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Σερρών

 της υπ’ αριθμ. οικ. 270602/877/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674808) βεβαίωσης περί έγκρισης πρωτογενούς αιτή-
ματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Χαλκιδικής
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 της υπ' αριθμ.  Δ23/οικ./46856/3781/13/10/2016 απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας,  Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:7ΓΖΟ465Θ1Ω-Η1Λ), περί παράτασης Φυσικού και Οικονομικού Αντικει-
μένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης ¨ΑΠΟ-
ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟ-
ΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"

 της αριθμ. Δ26/οικ./45601/360/2017 (ΦΕΚ 3670/τ.Β’/19-10-2017) υπουργικής απόφασης με τίτλο: Παράταση Φυσι-
κού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

 της  αρ.  πρωτ.  1055/21/11/2017  (ΑΔΑ:  6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ)  απόφασης  με  θέμα  «Τροποποίηση  των  Πράξεων  της
Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»

 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. Π.Κ.Μ/ΔΚΜ/432697/4524/29-11-2017  εγγράφου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Κ.Μ., περί διαβίβασης προσχεδίων προκήρυξης του έργου:  Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του
Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμω-
σης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως
Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ,
ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙ-
ΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε-
.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»

 της υπ’ αριθμ. 831/17-04-2018 (ΑΔΑ:66Ξ07ΛΛ-ΗΜΓ) 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 15η Μαϊου 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.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 21η Μαϊου 2018,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.
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Η Ελάχιστη  προθεσμία  παραλαβής  των προσφορών ορίζεται  σε 22 ημέρες  από την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της
προκήρυξης 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
έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 57100 για την Ομάδα Α και Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 57101 για την Ομάδα Β.

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
θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση  των  εν  λόγω υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των
δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά
το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί
ως τέτοιες.
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2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:

1. η παρούσα Διακήρυξη  με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

2. το  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

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

4. 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),  η οποία είναι προσβάσιμη 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων
που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά
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.

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
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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
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τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών παρατίθενται στο Παράρτημα VΙ 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 διακοσίων ευρώ ( 1.200,00 € ) για την Ομάδα Α και χιλίων διακοσίων ευρώ  ( 1.200,00 € ) για την
Ομάδα Β  (2% του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας του έργου για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά, μη
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.). Υποδείγματα  Εγγυητικών  Επιστολών  παρατίθενται  στο  Παράρτημα  VΙ  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
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ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες 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
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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).

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
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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:

(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
2.2.7.2 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
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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
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.

Κριτήρια Επιλογής

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 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
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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 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  οι
οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν τον («γενικό») ετήσιο κύκλο εργασιών για τον αριθμό οικονομικών ετών (έτη
2014, 2015 και 2016) που απαιτούνται στην παρούσα διακήρυξη, απ΄ όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν συνολικό
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2014, 2015 και 2016) μεγαλύτερο του 100% του
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α. (60.000,00 ευρώ για την Ομάδα Α  και 60.000,00 ευρώ για
την Ομάδα Β), ως ακολούθως:

1. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

2. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
3. έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων,  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιείται.  Στις  Ενώσεις  Προσώπων  ο
συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

2.2.6 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  (της
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται 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.

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.7.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της
παραγράφου 2.2.3  και  β)  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των παραγράφων 2.2.4  και  2.2.5  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
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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.

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις
παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, 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 2.2.6. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο
τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 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 (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 :
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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, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

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

Οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





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.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5 οι
οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  δικαιολογητικά  πιστοποίησης  χρηματοοικονομικής  ικανότητας  και  συγκεκριμένα
ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τριών
(3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2014, 2015 και 2016) απ΄όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν συνολικό
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (έτη 2014, 2015 και 2016) μεγαλύτερο του 100% του
προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς τον Φ.Π.Α. (60.000,00 ευρώ για την Ομάδα Α  και 60.000,00 ευρώ για
την Ομάδα Β). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των  τριών (3)  τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων,  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις  δραστηριοποιείται.  Στις  Ενώσεις
Προσώπων ο συνολικός κύκλος εργασιών υπολογίζεται αθροιστικά.

Β.4.  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.5. Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2.2.6  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.6.  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.
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης 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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

Τα κριτήρια για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β είναι:

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1 Προσέγγιση των ιδιαιτεροτήτων του έργου και μεθοδολογία 
προετοιμασίας και υλοποίησής του

40%

2 Η πληρότητα και η αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου.
Η επάρκεια και καταλληλότητα της ομάδας έργου σε σχέση με την 
επιτυχή εκπλήρωση των στόχων του έργου.
Ο τρόπος επικοινωνίας της ομάδας με την Αναθέτουσα Αρχή.

60%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης για την Ομάδα Α και  την Ομάδα Β 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 για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω
τύπο :

ΣΤΠ = 0,40 * Α1 + 0,60 * Α2

όπου:

ΣΤΠ  =  Βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς  που  προκύπτει  από  το  άθροισμα  των  γινομένων  του  κάθε  συντελεστή
βαρύτητας επι το αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα.

Ai (i=1, 2, 3) : η βαθμολογία των επιμέρους Κριτηρίων για κάθε τεχνική προσφορά σε ακέραιους αριθμούς

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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Η  Επιτροπή  εκδίδει  γνώμη  επί  της  βαθμολόγησης  μετά  από  ψηφοφορία  επί  των  επικρατέστερων  προτάσεων
βαθμολόγησης. Η γνώμη επί τη 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.

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.

Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.

Oι οικονομικές προσφορές για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η συνολική
βαθμολογία ΣΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠ ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, ως εξής:

ΣΟΠ=100 x (1-ΟΠ/ΠΑ), όπου ΠΑ: είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.

Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15%.

Για την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής, η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στην κατάταξη των Προσφορών με βάση τον ακόλουθο τύπο:

ΤΒΑ= (ΣΤΠ*Σ1)+ (ΣΟΠ* Σ2)= (ΣΤΠ*0,85)+(ΣΟΠ * 0,15)

όπου:

ΤΒΑ= Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης του Προσφέροντος, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
ΣΤΠ= Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του Προσφέροντος
ΣΟΠ= Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς του Προσφέροντος
Σ1= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς
Σ2= Συντελεστής βαρύτητας για την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς
Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 85%.
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 15%.
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.
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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.

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.
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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 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 2.2.7.1. 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
προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
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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, β) ότι
έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης και πληρούν όλα τα κριτήρια
συμμετοχής και γ) η Ομάδα για την οποία θα υποβάλλουν προσφορά (ΟΜΑΔΑ Α, ΟΜΑΔΑ Β)

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), ως ακολούθως:

Α. Μεθοδολογία προετοιμασίας και υλοποίησης του Έργου (για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β)

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ολοκληρωμένη πρόταση Υλοποίησης των Δράσεων του προκηρυσσόμενου έργου.

Β. Οργάνωση & Διοίκηση Έργου – Αποτελεσματικότητα Ομάδας Έργου (για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β)

Σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση του Έργου, οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αναλυτική πρόταση η οποία θα
περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
 Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου (των στελεχών που
θα εμπλακούν στο Έργο) – Συσχέτιση της υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών με αντίστοιχα στελέχη και αποτύπωση
του χρόνου απασχόλησης των μελών της Ομάδας στο Έργο.
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 Περιγραφή των αρμοδιοτήτων κάθε ενός μέλους της Ομάδας Έργου σε αντιστοιχία με τη θέση τους στο Έργο,
καθώς oρισμό και αναλυτική παρουσίαση του Υπεύθυνου Έργου (Υ.Ε.)
 Οργανόγραμμα Ομάδας Έργου (αποτύπωση του Οργανωτικού Σχήματος διοίκησης του Έργου) (στελέχη και
συνεργάτες).

Για  την  Ομάδα  Α  να  διαθέτουν  ικανή  Ομάδα  Έργου  στην  οποία  κατ  ελάχιστο  θα
συμμετέχουν:

i)  Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου με πανεπιστημιακό και  μεταπτυχιακό ή/και  διδακτορικό τίτλο στις  κοινωνικές
επιστήμες και με τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό και στην διαχείριση ευρωπαϊκών και
εθνικών προγραμμάτων, που θα είναι μόνιμο στέλεχος του προσφέροντος,

ii) Ένας (1) Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, Οικονομολόγος με πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό τίτλο
στα γνωστικά αντικείμενα του έργου, με τουλάχιστον 10ετή γενική επαγγελματική εμπειρία, και με συμμετοχή
σε τουλάχιστον τρία (3) έργα την τελευταία 5ετία αντίστοιχου εννοιολογικού και μεθοδολογικού περιεχομένου
με το προκηρυσσόμενο στα οποία να είχε ρόλο Επιστημονικού Υπεύθυνου ή Υπεύθυνου Έργου σε αυτά

iii) Κατ΄ ελάχιστον πέντε (5) Πτυχιούχους της Ομάδας Έργου, εκ των οποίων ένας (1) Οικονομολόγος, ένας (1)
Ψυχολόγος και ένας (1) Επικοινωνιολόγος με τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία.

Για την Ομάδα B η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από:
i) Υπεύθυνο Έργου, πτυχιούχο με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοίκηση έργων και με αποδεδειγμένη εμπειρία
στη διοίκηση – διαχείριση παρόμοιων έργων, μόνιμο στέλεχος του Προσφέροντος

ii) Μέλη Ομάδας Έργου:

o Κατ’ελάχιστον τρεις (3) Πτυχιούχους με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοίκηση – διαχείριση παρόμοιων έργων

o Κατ’ελάχιστον πέντε (5) Πτυχιούχους Ψυχολόγους και  Κοινωνιολόγους ή Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής

Διοίκησης και αποδεδειγμένη σχετική με το έργο εμπειρία.

iii) Τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι μόνιμα στελέχη του Προσφέροντος, τουλάχιστον κατά το
50% του συνολικού αριθμού μελών της Ομάδας Έργου.

 Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών  της Ομάδας Έργου (για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β).
 Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί (για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β), και στον οποίο θα δίνονται
αναλυτικά  στοιχεία  απασχόλησης  καθενός  από  τα  προτεινόμενα  στελέχη  της  Ομάδας  Έργου   ή/και  εξειδικευμένων
συνεργατών/συμβούλων.  Στον  εν  λόγω  Πίνακα  θα  πρέπει  να  ορίζεται  επακριβώς  η  ομάδα  των  στελεχών  που  θα
απασχοληθεί για την παραγωγή των επί μέρους παραδοτέων του Έργου (πακέτων εργασιών / υπηρεσιών).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ

Ονοματεπώνυμο
Στελέχους

Εταιρεία Θέση στην
Ομάδα Έργου

Καθήκοντα
στην Ομάδα
Έργου

Στη στήλη «Στέλεχος» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της Ομάδας Έργου.
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• Στη στήλη «Εταιρεία» συμπληρώνεται η εταιρία στην οποία απασχολείται το κάθε στέλεχος της Ομάδας Έργου.
• Στη  στήλη  «Θέση  στην  Ομάδα»  συμπληρώνεται  ο  ρόλος  του  στελέχους,  σύμφωνα  με  την  προτεινόμενη
διοικητική οργάνωση της Ομάδας.
• Στη στήλη «Καθήκοντα στην Ομάδα» αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της
Ομάδας Έργου.

 Συμβάσεις και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης που θα αποδεικνύουν τα κάτωθι:

Για την Ομάδα Α οι  προσφέροντες  θα πρέπει  να έχουν ολοκληρώσει  επιτυχώς την  τελευταία  πενταετία  την
υλοποίηση, κατ` ελάχιστο δύο (2) έργων: α) ενός (1) έργου σε συναφείς υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης
σε  θέματα  οικονομίας  και  απασχόλησης,  αλλά  και  προώθησης  -δικτύωσης  στην  αγορά  εργασίας  ανέργων  ή
ευάλωτων ομάδων, και β) ενός (1) έργου παροχής υπηρεσιών με δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας σε ειδικές
ή ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η εμπειρία για τα παραπάνω θα πρέπει να παρουσιάζεται με την υποβολή πίνακα
σύμφωνα με την παρακάτω μορφή :

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ευρώ)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Για την Ομάδα Β οι προσφέροντες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την τελευταία τριετία την υλοποίηση,
κατ`  ελάχιστο,  ενός  (1)  έργου  σε  συναφείς  υπηρεσίες  (Υπηρεσίες  Ψυχοκοινωνικής  Στήριξης,  Ενδυνάμωσης  και
Κοινωνικής Ένταξης ευάλωτων ομάδων), του οποίου ο προϋπολογισμός ή η ίδια συμμετοχή τους σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας αντιστοιχεί σε αξία ύψους κατ’ ελάχιστον 60.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η εμπειρία για τα παραπάνω θα πρέπει να παρουσιάζεται με την υποβολή πίνακα σύμφωνα με την παρακάτω μορφή :

Α/Α ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ευρώ)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

 Πίνακας μόνιμου προσωπικού του προσφέροντος, θεωρημένου από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία 
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Δεδομένου ότι η Τεχνική Προσφορά αποτελεί κύριο κριτήριο ανάθεσης του Έργου, θα πρέπει τα στοιχεία που ζητούνται,
να αποδίδονται όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος έχει κατανοήσει το Έργο που καλείται να αναλάβει και η μεθοδολογία που προτείνει καλύπτει τις ανάγκες του
Έργου.

Τα στοιχεία  της Τεχνικής  Προσφοράς  θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα  αναφερόμενα στα αντίστοιχα άρθρα της
παρούσας.

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.

Διευκρινίζεται, ότι η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναλυθεί ανά ΠΕ Κοινωνικής Σύμπραξης, σύμφωνα με το σχετικό
Παράρτημα V- Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  της παρούσας διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή ανά ΠΕ Κοινωνικής
Σύμπραξης δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της κάθε ΠΕ Κοινωνικής Σύμπραξης του Έργου. Για
την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς θα ληφθεί υπόψη η συνολική προσφερόμενη τιμή.

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.

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.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την
αναθέτουσα αρχή  στο 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,

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,
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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 21η
Μαϊου 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 επιτροπή διαγωνισμού 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.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β)  Στη συνέχεια η Τριμελής Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και
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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 τεχνικών 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.

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) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι
φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική
επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 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.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (περίπτωση
προσφορών με την ίδια ακριβώς τιμή) η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού και παρουσία
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Προσφορές  που  έχουν  ίσο  Τελικό  Βαθμό  Αξιολόγησης  (ΤΒΑ)  θεωρούνται  ισοδύναμες.  Στην  περίπτωση  αυτή,  οι
ισοδύναμες προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά ως προς την Συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς
(ΣΤΠ). Επικρατέστερη είναι η προσφορά με τη μεγαλύτερη Τεχνική Βαθμολογία.

Αν υπάρχουν περισσότεροι Υποψήφιοι με Προσφορές που έλαβαν την ίδια Τεχνική Βαθμολογία, ως Ανάδοχος επιλέγεται ο
Υποψήφιος  που  προκύπτει  κατόπιν  κλήρωσης  (άρθρο  90,  παραγ.  4  του  Ν.4412/2016),  αφού  κληθούν  όλοι  οι
Προσφέροντες που έλαβαν την ίδια Τεχνική Αξιολόγηση.

Το Πρακτικό Αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών  κοινοποιείται στους συμμετέχοντες των οποίων οι οικονομικές
προσφορές αποσφραγίστηκαν και αξιολογήθηκαν.  

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
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άρθρου 1 του ν.  4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται  στην παράγραφο 2.2.7.2.  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 - 2.2.6  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
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 2.2.6 (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 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του 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.
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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,

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα
δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.7.2. 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.
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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.

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 .
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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.

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
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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.

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 2.2.7.2 της παρούσας, εφόσον το(α)
τμήμα(τα) της σύμβασης,  το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται  να αναθέσει  υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
υπερβαίνουν  σωρευτικά  το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%) της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης.  Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει
τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’
ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

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

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

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
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διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5.          ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                                               

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Το τίμημα για την Ομάδα Α και την Ομάδα Β θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος
τμήματος  του  έργου  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής  του  Έργου,  ήτοι  σε  δύο  (2)  δόσεις  ως
ακολούθως:

 30 % μετά τη συμπλήρωση του Α’ Διμήνου από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1 : 1η
Έκθεση  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  με  την  ολοκλήρωση  ημερίδων  ενημέρωσης  σε  10  τουλάχιστον
Δήμους των 6 Κ.Σ., μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης

 70 % μετά την ολοκλήρωση του έργου (με την λήξη της σύμβασης), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2: Τελική
Έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του έρ-
γου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμε -
σα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και τελικών) από την ανω-
τέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.  Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλή-
ρωση και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικα-
σία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

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 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 τη
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
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συμμορφωθεί με τις  γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,  που είναι  σύμφωνες με την σύμβαση ή τις  κείμενες
διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  λαμβανομένων  υπόψη  των
παρατάσεων.

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

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

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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 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., 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  Διεύθυνση  Δημόσιας  Υγείας  και  Κοινωνικής  Μέριμνας  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 χρονική διάρκεια  υλοποίησης  του έργου ορίζεται  από την υπογραφή της  σύμβασης  μέχρι  τις  31-12-2018,
σύμφωνα με το  Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας
διακήρυξης.

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,
σύμφωνα  με  την  παράγραφο  11  εδάφιο  δ’  του  άρθρου  221  του  ν.  4412/2016.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής
διενεργείται ο απαραίτητος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους
όρους  της  σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που
διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την
καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.

Στην  περίπτωση που διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  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. Τσιμήτρης Δημήτριος

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- ΟΜΑΔΑ Α

1. Εισαγωγή

Στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία
φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, μέσω
των  αντίστοιχων  Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  (ΠΕ)  σε  έξι  Κοινωνικές  Συμπράξεις,  οι  οποίες  υλοποιούν  Δράσεις
Προμήθειας Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, καθώς και Συνοδευτικών Μέτρων (δράσεις που στοχεύουν στην
κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση, επανένταξη των ωφελουμένων), σε σύνολο περίπου 66.500 ωφελούμενων.

Η περιοχή εφαρμογής των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και αντίστοιχα του έργου του Αναδόχου, είναι:

1.Για  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ  οι  εξής  Δήμοι  του  Νομού  Θεσσαλονίκης:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,  ΒΟΛΒΗΣ,  ΔΕΛΤΑ,  ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ,  ΛΑΓΚΑΔΑ,  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ,  ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
2.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ το σύνολο του Νομού Ημαθίας
3.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ το σύνολο του Νομού Κιλκίς
4.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ το σύνολο του Νομού Πέλλας
5.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ το σύνολο του Νομού Σερρών
6.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής.

2. Αντικείμενο του Αναδόχου

Το  έργο  αφορά  στην  παροχή  Υπηρεσιών  υποστήριξης  σε  θέματα  οικονομίας  και  διαχείρισης  οικογενειακού
προϋπολογισμού  αλλά  και  προγραμματισμού  ωφελουμένων  και   στις  έξι  Κοινωνικές  Συμπράξεις   της  Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».

Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ, στις περιοχές
αρμοδιότητας  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  γύρω  από  τις  έννοιες  του  «οικογενειακού  προϋπολογισμού»  &
«οικογενειακού προγραμματισμού», στην οργάνωση του νοικοκυριού τους, συμβάλλοντας έτσι στην μεγιστοποίηση της
ωφέλειας τους. Επίσης θα αναλυθούν τρόποι επικοινωνίας και κοινωνικών σχέσεων για τα άτομα που έχουν πληγεί από
την κοινωνικοοικονομική κρίση και ενημέρωση για τα προστατευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί γι’ αυτούς.

Βαρύτητα θα δοθεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν καταγραφεί με τη μεγαλύτερη συχνότητα, όσον αφορά
στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. Εξειδικευμένοι εισηγητές με διαδραστικό τρόπο θα
παρουσιάσουν,  θα  συζητήσουν  και  θα  αναλύσουν  λύσεις  και  προτάσεις  και  θα  απαντήσουν  στα  ερωτήματα  των
ωφελούμενων.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί  ένα σοβαρό πρόβλημα, για όλες τις ηλικιακές ομάδες και  ειδικές κατηγορίες του
πληθυσμού.
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Οι διακρίσεις  επιτείνουν τις  κοινωνικές  ανισότητες και  στερούν πόρους και  υπηρεσίες  μακριά από όσους έχουν την
μεγαλύτερη ανάγκη: παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι. Ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία είναι
τα παιδιά.

Την ίδια στιγμή οι γονείς που διαβιούν σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, συνήθως με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
αδυνατούν να παρέχουν ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη στα παιδιά τους, εξαιτίας των δικών τους αδυναμιών
και ελλείψεων σε επαρκή πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και  των διακρίσεων με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι
αναγκαία. Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας, το
πρόβλημα παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και  για την υποστήριξη των τοπικών δομών κοινωνικής στήριξης,  η
Περιφέρεια ΚΜ, ως επικεφαλής των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  ΤΕΒΑ  2014-2020,  Προγράμματος  ΤΕΒΑ,  προκηρύσσει  το  παρόν  έργο,  το  οποίο
περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Α. Οργάνωση - λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου υποστήριξης (help desk) σε θέματα Συμβουλών  για την Διαχείριση του
Οικογενειακού Προϋπολογισμού των δικαιούχων των έξι Κ.Σ. της ΠΚΜ, με ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 09.00
– 17.00. Το τηλεφωνικό κέντρο θα έχει τη δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λήψης / αποστολής
γραπτών  τηλεφωνικών  μηνυμάτων  (SMS)  για  τη  διευκόλυνση  των  δυνητικών  χρηστών.  Το  τηλεφωνικό  κέντρο
υποστήριξης θα στελεχώνεται  και  θα υποστηρίζεται   από έμπειρους – εξειδικευμένους επιστήμονες Οικονομολόγους,
Κοινωνιολόγους.

Β.  Οργάνωση  Ημερίδων  ενημέρωσης  για  τους  ωφελούμενους  και  με  τα  στελέχη  των  τοπικών  κοινωνικών  δομών
κοινωνικής στήριξης των έξι  Κοινωνικών Συμπράξεων με σκοπό τη διάδοση καλών πρακτικών σε εθνικό και  διεθνές
επίπεδο. Οι Ημερίδες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δήμο – Εταίρο και στις έξι Κ.Σ. Ο ανάδοχος θα πρέπει
να παρέχει, εκτός από τους εισηγητές – έμπειρους επιστήμονες, πληροφοριακό υλικό και τις αίθουσες συναντήσεων σε
περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμες από τους Εταίρους.

3. Παραδοτέα- Πληρωμές

Το τίμημα για την Ομάδα Α θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος τμήματος του έργου από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ήτοι σε δύο (2) δόσεις ως ακολούθως:

 30 % μετά τη συμπλήρωση του Α’ Διμήνου από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1 : 1η
Έκθεση  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  με  την  ολοκλήρωση  ημερίδων  ενημέρωσης  σε  10  τουλάχιστον
Δήμους των 6 Κ.Σ., μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης

 70 % μετά την ολοκλήρωση του έργου (με την λήξη της σύμβασης), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2: Τελική
Έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του έρ-
γου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμε -
σα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και τελικών) από την ανω-
τέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.  Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλή-
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ρωση και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικα-
σία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

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 Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΟΜΑΔΑ Β

1. Εισαγωγή

Στο  πλαίσιο  του  Ε.Π.  «Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους
Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του «χάσματος» της φτώχειας, δηλαδή στην ακραία
φτώχεια, καθώς και στην παιδική φτώχεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος, μέσω
των  αντίστοιχων  Περιφερειακών  Ενοτήτων  της  (ΠΕ)  σε  έξι  Κοινωνικές  Συμπράξεις,  οι  οποίες  υλοποιούν  Δράσεις
Προμήθειας Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, καθώς και Συνοδευτικών Μέτρων (δράσεις που στοχεύουν στην
κοινωνική ενδυνάμωση, ενσωμάτωση, επανένταξη των ωφελουμένων), σε σύνολο περίπου 66.500 ωφελούμενων..

Η περιοχή εφαρμογής των Δράσεων των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων και αντίστοιχα του έργου του Αναδόχου, είναι:

1.Για  την  Κοινωνική  Σύμπραξη  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ  οι  εξής  Δήμοι  του  Νομού  Θεσσαλονίκης:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ,  ΒΟΛΒΗΣ,  ΔΕΛΤΑ,  ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ,  ΛΑΓΚΑΔΑ,  ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ,  ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
2.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ το σύνολο του Νομού Ημαθίας
3.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ το σύνολο του Νομού Κιλκίς
4.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ το σύνολο του Νομού Πέλλας
5.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ το σύνολο του Νομού Σερρών
6.Για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ το σύνολο του Νομού Χαλκιδικής.

2. Αντικείμενο του Αναδόχου
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Το έργο αφορά στη παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης  ωφελούμενων
στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής».

Η δράση αφορά την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών σε δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ στις περιοχές
αρμοδιότητας των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων γύρω από το ζήτημα της ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και
κοινωνικής ένταξης ενηλίκων, εφήβων και παιδιών, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος και των παραγόντων που
τους επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον.

Βαρύτητα θα δοθεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που έχουν καταγραφεί με τη μεγαλύτερη συχνότητα, όσον αφορά
στον κοινωνικό αποκλεισμό και τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης. Εξειδικευμένοι εισηγητές με διαδραστικό τρόπο θα
παρουσιάσουν,  θα  συζητήσουν  και  θα  αναλύσουν  λύσεις  και  προτάσεις  και  θα  απαντήσουν  στα  ερωτήματα  των
ωφελούμενων.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός αποτελεί  ένα σοβαρό πρόβλημα, για όλες τις ηλικιακές ομάδες και  ειδικές κατηγορίες του
πληθυσμού.

Οι  διακρίσεις  επιτείνουν τις  κοινωνικές  ανισότητες και  στερούν πόρους και  υπηρεσίες  μακριά από όσους έχουν την
μεγαλύτερη ανάγκη: παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι. Ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία είναι
τα παιδιά. Η συγκεκριμένη κατάσταση δημιουργεί συναισθηματικούς και ψυχολογικούς φραγμούς στην ανάπτυξη και την
ευημερία κατά την παιδική ηλικία. Τα παιδιά άπορων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων είναι πιο υποσιτισμένα,
λιγότερο υγιή, έχουν λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εκμετάλλευσης.

Την ίδια στιγμή οι γονείς που διαβιούν σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, συνήθως με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
αδυνατούν να παρέχουν ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη στα παιδιά τους, εξαιτίας των δικών τους αδυναμιών
και ελλείψεων σε επαρκή πληροφόρηση και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας και  των διακρίσεων με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών είναι
αναγκαία. Παρά την αυξανόμενη παγκόσμια ανησυχία σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της παιδικής φτώχειας, το
πρόβλημα παραμένει σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και  για την υποστήριξη των τοπικών δομών κοινωνικής στήριξης,  η
Περιφέρεια ΚΜ, ως επικεφαλής των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  ΤΕΒΑ  2014-2020,  Προγράμματος  ΤΕΒΑ,  προκηρύσσει  το  παρόν  έργο,  το  οποίο
περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

Α. Οργάνωση  -  λειτουργία  τηλεφωνικού  κέντρου  υποστήριξης  (help desk)  σε  θέματα  Ψυχοκοινωνικής  Στήριξης,
Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης δικαιούχων ΚΕΑ (Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης) των έξι Κ.Σ. της ΠΚΜ, με
ώρες  λειτουργίας:  Δευτέρα  –  Παρασκευή  09.00  –  17.00.  Το  τηλεφωνικό  κέντρο  θα  έχει  τη  δυνατότητα  χρήσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λήψης / αποστολής γραπτών τηλεφωνικών μηνυμάτων (SMS) για τη διευκόλυνση των
δυνητικών χρηστών. Το τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης θα στελεχώνεται από έμπειρους – εξειδικευμένους επιστήμονες
Κοινωνιολόγους και Ψυχολόγους.

Β.  Οργάνωση  Ημερίδων  ενημέρωσης  για  τους  ωφελούμενους  και  με  τα  στελέχη  των  τοπικών  κοινωνικών  δομών
κοινωνικής στήριξης των έξι  Κοινωνικών Συμπράξεων με σκοπό τη διάδοση καλών πρακτικών σε εθνικό και  διεθνές
επίπεδο. Οι Ημερίδες ενημέρωσης θα πραγματοποιηθούν σε κάθε Δήμο – Εταίρο και στις έξι Κ.Σ. Ο ανάδοχος θα πρέπει
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να παρέχει, εκτός από τους εισηγητές – έμπειρους επιστήμονες, πληροφοριακό υλικό και τις αίθουσες συναντήσεων σε
περίπτωση δεν υπάρχουν διαθέσιμες από τους Εταίρους.  

3. Παραδοτέα- Πληρωμές

Το τίμημα για την Ομάδα Β θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,  ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος τμήματος του έργου από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ήτοι σε δύο (2) δόσεις ως ακολούθως:

 30 % μετά τη συμπλήρωση του Α’ Διμήνου από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1 : 1η
Έκθεση  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  με  την  ολοκλήρωση  ημερίδων  ενημέρωσης  σε  10  τουλάχιστον
Δήμους των 6 Κ.Σ., μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης

 70 % μετά την ολοκλήρωση του έργου (με την λήξη της σύμβασης), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2: Τελική
Έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του έρ-
γου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμε -
σα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και τελικών) από την ανω-
τέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.  Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλή-
ρωση και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικα-
σία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

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.
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ Β

Σχετική  η  αριθ.  65471/21-6-2016  Απόφαση  (ΣΑΕ  -093/8,  ΑΔΑ:  ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ)  του  Υφυπουργού  Οικονομίας,
Ανάπτυξης  και  Τουρισμού  περί  ένταξης  της  πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2016

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),
120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για
την κάθε Ομάδα [Α και Β])

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Α του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Β του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)
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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 διαδικασίες 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:Α)  «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και  Β)  «Συμβουλευτική –
παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι
Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής  Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για  το  έτος
2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών
Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο
πλαίσιο  του  ΥΠΟΕΡΓΟΥ  2:  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  του  έργου  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος
2018»,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  27  του  Ν.4412/2016, CPV:   [66171000-9]-  Υπηρεσίες  παροχής
οικονομικών συμβουλών (Ομάδα Α) CPV: [79951000-5]- Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων (Ομάδα
B)
- 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 : [ΝΑΙ]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [193256 (5782)/23-
4-2018]

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: α) [……]
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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;

Εάν όχι:

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, ή Β 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:

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

γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

[……][……][……][……]

Τρόπος συμμετοχής:
Απάντηση:
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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:

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: [……]
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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.

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:

[…]
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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):

[……][……][……][……]
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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):

[……][……][……][……]

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;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]· α)[……]·
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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; Διευκρινήστε:

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 ;

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι

-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·

δ) [] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες

[……]

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:

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

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:

- 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 αυτές τις περιστάσεις

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

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

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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
59

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





(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
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[.........…]

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;

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

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,

[] Ναι [] Όχι
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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;

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Β 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

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη 
διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

[ …] [] Ναι [] Όχι

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

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

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.

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση:

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης :

και/ή,

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

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

[……][……][……]

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 :
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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): [……]   

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 εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομι-
κός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις δια-
τάξεις  του  ν.4412/2016:συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  δωροδοκία,
απάτη,  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με  τρομοκρατικές
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρη-

Το οικείο Πρωτοδικείο
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ματοδότηση της τρομοκρατίας 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.

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:

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 

Ο Προσωρινός Ανάδοχος
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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 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. Πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής  προστίμου  που  έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

Διεύθυνση
Προγραμματισμού  και
Συντονισμού  της
Επιθεώρησης  Εργασιακών
Σχέσεων

7. Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο Το οικείο Επιμελητήριο
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8. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας και συγκεκριμένα
ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά σημειώματα στην
περίπτωση  φυσικών  προσώπων,  των  τριών  (3)  τελευταίων  διαχειριστικών
χρήσεων (έτη 2014, 2015 και 2016) απ΄όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι έχουν
συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων
(έτη 2014, 2015 και 2016) μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού του υπό
ανάθεση  έργου,  χωρίς  τον  Φ.Π.Α.  (60.000,00  ευρώ  για  την  Ομάδα  Α   και
60.000,00 ευρώ για την Ομάδα Β). Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο
προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3)
τελευταίων  διαχειριστικών  χρήσεων,  για  όσες  διαχειριστικές  χρήσεις
δραστηριοποιείται.  Στις  Ενώσεις  Προσώπων  ο  συνολικός  κύκλος  εργασιών
υπολογίζεται αθροιστικά.

Ο Προσωρινός Ανάδοχος

9. 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

10. 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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο: Όνομα:

Πατρώνυμο: Μητρώνυμο:
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Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο: E-mail:

Fax:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα
Ημερομηνία Απόκτησης 

Πτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

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

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

Απασχόληση  στο  Έργο  Περίοδος
(από – έως)

ΠΑ  ΡΑΡΤΗΜΑ   V   – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
            ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
     ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ   ………………………..                                                                     
Τόπος, ημερομηνία   …………………………………………..

ΕΡΓΟ  :  Α)  «Συμβουλευτική  για  την  Διαχείριση  του  Οικογενειακού  Προϋπολογισμού»  και  Β)
«Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής
Ένταξης»  των  ωφελούμενων  στις  έξι  Κοινωνικές  Συμπράξεις   της  Περιφέρειας  Κεντρικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
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Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»,  για  το  έτος  2018»,  των
ωφελουμένων  της  Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  Επικεφαλής  Εταίρος  των  έξι
Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε.  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,  ΗΜΑΘΙΑΣ,  ΚΙΛΚΙΣ,  ΠΕΛΛΑΣ,
ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»

Οικονομική Προσφορά

ΟΜΑΔΑ Α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ Α

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α

 Α)
«Συμβουλευτική
για την Διαχείριση
του Οικογενειακού
Προϋπολογισμού»

1. Π.Ε. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

44.300,00 ευρώ 54.932,00 ευρώ

2.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ  1.600,00 ευρώ 1.984,00 ευρώ

3.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1.600,00 ευρώ 1.984,00 ευρώ

4. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 4.000,00 ευρώ 4.960,00 ευρώ

5. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2.000,00 ευρώ 2.480,00  ευρώ

6. Π.Ε. 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6.500,00 ευρώ 8.060,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ
ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

60.000,00  ευρώ
(εξήντα  χιλιάδες
ευρώ)

74.400,00 ευρώ 
(εβδομήντα τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 14.400,00 ευρώ 
(δεκατέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ)

ΟΜΑΔΑ Β ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΥΜΠΡΑΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ Β

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ME Φ.Π.Α. 24%) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ
ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ (ΜΕ 
Φ.Π.Α.) ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β

 Β)
«Συμβουλευτική

1. Π.Ε.
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

44.300,00 ευρώ 54.932,00 ευρώ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





–παροχή
Υπηρεσιών
Ψυχοκοινωνικής
Στήριξης,
Ενδυνάμωσης  και
Κοινωνικής
Ένταξης»

2.Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 1.600,00 ευρώ 1.984,00 ευρώ

3.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 1.600,00 ευρώ 1.984,00 ευρώ

4. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 4.000,00 ευρώ 4.960,00 ευρώ

5. Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 2.000,00 ευρώ 2.480,00 ευρώ

6. Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6.500,00 ευρώ 8.060,00 ευρώ

ΣΥΝΟΛΑ 
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
ΚΑΙ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ):

60.000,00  ευρώ
(εξήντα  χιλιάδες
ευρώ)

74.400,00 ευρώ 
(εβδομήντα τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσια 
ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 14.400,00 ευρώ 
(δεκατέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ)

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).

(Ψηφιακή Υπογραφή)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





   

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-  Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





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.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





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.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





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: Α) «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ Β) «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ» ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΞΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π.

«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ) 2014-2020», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018», ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2:

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018»

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 26ης Οκτωβρί -
ου 64, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Δη-
μήτριο Χατζηβρέττα, Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ., που στο εξής θα αναφέρεται στην πα-
ρούσα 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:

 Την αριθμ. 831/17-4-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ:66Ξ07ΛΛ-ΗΜΓ ) περί έγκρισης
διενέργειας  διαγωνισμού  και  των  όρων  αυτού  για  την  επιλογή  αναδόχου  παροχής  υπηρεσιών  του  έργου:  Α)
«Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών
Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,
ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου
ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ
(Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»

 τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014
για  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους,  όπως  ισχύει,  ως  και  τον  συμπληρωματικό  και  τους
εφαρμοστικούς αυτού.

 την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final  της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
του ΤΕΒΑ

             

     
 ΤΕΒΑ / FEAD
 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
 Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους





 την υπ΄ αριθμ. Δ23/οικ23761/1507 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλο-
ποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι {Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Τα-
μείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)}» ( Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 1064/ Β΄))
 την υπ’ αριθμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατανομή προϋπολογισμού για τη χρηματοδοτική πε-
ρίοδο 2015−2016, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015).
 την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-
2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές
Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».
 την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1051/20-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΘΒΧΟΞ7Φ-ΥΑΩ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1054/20-5-2016 (ΑΔΑ: 9ΚΛΣΟΞ7Φ-ΛΡΩ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1053/20-5-2016 (ΑΔΑ:65ΘΚΟΞ7Φ-ΞΡ8) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 την υπ΄ αριθ. πρωτ. 1056/20-5-2016 (ΑΔΑ:ΨΒΠΦΟΞ7Φ-Λ02) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 την υπ’ αριθ. πρωτ. 1052/20-5-2016 (ΑΔΑ: Ψ0ΟΨΟΞ7Φ-Δ6Β)Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 1055/20-5-2016 (ΑΔΑ: ΨΚΩΚΟΞ7Φ-28Ψ) Απόφαση της Διαχειριστικής Αρχής με την οποία
έγινε η ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», αναφορικά με την Κοινω-
νική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
ΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ
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σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380045, με προϋπολογισμό 7,433,666.69 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380048, με προϋπολογισμό 2,059,405.45 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380047, με προϋπολογισμό 1,000,523.21 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380050, με προϋπολογισμό 1,777,101.67 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380046, με προϋπολογισμό 2,278,238.02 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
 την αριθμ. 65471/21-6-2016 Απόφαση (ΣΑΕ -093/8,  ΑΔΑ: ΩΗΜΓ4653Ο7-ΙΨΓ) του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού περί ένταξης της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙ-
ΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», στο Πρόγραμμα Δημο-
σίων Επενδύσεων έτους 2016, με κωδικό αριθμό 2016ΣΕ09380049, με προϋπολογισμό 824,720.53 €, αναφορικά με την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Χαλκιδικής
 την υπ’ αριθμ. οικ. 271582/874/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004668342) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δυτικός Τομέας
 την υπ’ αριθμ. οικ. 271567/872/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004668897) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ημαθίας
 την υπ’ αριθμ. οικ. 271574/873/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004673589) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Κιλκίς
 την υπ’ αριθμ. οικ. 271589/875/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674412) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Πέλλας
 την υπ’ αριθμ. οικ. 271597/876/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004671771) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Σερρών

 την υπ’ αριθμ. οικ. 270602/877/28-6-2016 (ΑΔΑΜ: 16REQ004674808) βεβαίωση περί έγκρισης πρωτογενούς αι-
τήματος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Χαλκιδικής
 την υπ' αριθμ. Δ23/οικ./46856/3781/13/10/2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ:7ΓΖΟ465Θ1Ω-Η1Λ), περί παράτασης Φυσικού και Οικονομικού Αντικει -
μένου της Πράξης ¨ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ¨ και της Πράξης ¨ΑΠΟΚΕ-
ΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥ-
ΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016"
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ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙ-
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 την αριθμ. Δ26/οικ./45601/360/2017 (ΦΕΚ 3670/τ.Β’/19-10-2017) υπουργική απόφαση με τίτλο: Παράταση
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».
 την αρ. πρωτ. 1055/21/11/2017 (ΑΔΑ: 6ΦΒΗΟΞ7Φ-ΙΜΣ) απόφαση με θέμα  «Τροποποίηση των Πράξεων
της Πρόσκλησης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020»
 την αριθμ. πρωτ.193256 (5782)/23-4-2018 διακήρυξη ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού, κάτω των ορί-
ων, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου:Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού
Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, Ενδυνάμωσης και Κοινωνικής
Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι Κοινωνικές Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-
2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοι -
νωνικών Συμπράξεων Π.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο
πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018»,  σύμφωνα
με το άρθρο 27 του Ν.4412/2016
 την  αριθμ....../.....-.....-..........  (ΑΔΑ: ................) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης
1ου σταδίου του ανωτέρω διαγωνισμού.
 την αριθμ. ......../......-......-........... (ΑΔΑ:................. και ΑΔΑΜ: .............................) Απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής Π.Κ.Μ. περι ανάδειξης ως οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού
 την  με αρ. πρωτ. …………………… υποβληθείσα από την «Ανάδοχο» εταιρεία προσφορά, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης,
 την αριθμ.οικ.30110(385)/27-1-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελε-
στικό Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”, στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύν-
σεων, των Διευθύνσεων/Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γρα-
φείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” (ΦΕΚ 390/Β΄/10-2-2017) 
 την αριθμ.Γ.Π.Κ.Μ.οικ.844/26-3-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας “Περί ορισμού Αντιπερι-
φερειάρχη 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: Α) «Συμβουλευτική για την Διαχείριση του Οικογενειακού Προϋπολογισμού» και Β) «Συμβουλευτική – παροχή
Υπηρεσιών Ψυχοκοινωνικής Στήριξης,  Ενδυνάμωσης και  Κοινωνικής Ένταξης» των ωφελούμενων στις έξι  Κοινωνικές
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Συμπράξεις  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής»
του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για το έτος 2018», των ωφελουμένων της
Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ως  Επικεφαλής  Εταίρος  των  έξι  Κοινωνικών  Συμπράξεων  Π.Ε.  (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020», για το έτος 2018», όπως οι εργασίες αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο
Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης της παρούσας διακήρυξης και
την προσφορά του «Αναδόχου», που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%),
120.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. (74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 60.000,00 € άνευ Φ.Π.Α. για
την κάθε Ομάδα [Α και Β])

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Α του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της Ομάδας Β του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €)
χωρίς  ΦΠΑ,  δηλαδή  στο  ποσό  των  εβδομήντα  τεσσάρων  χιλιάδων  και  τετρακοσίων  ευρώ  (74.400,00  €),
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συγκεκριμένα της:

1.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΔΥΤΙΚΟΣ  ΤΟΜΕΑΣ,  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  54.932,00  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 44.300,00 ευρώ)
2.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 1.600,00  ευρώ)
3.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης  1.984,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. :  1.600,00 ευρώ)
4.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.960,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 4.000,00 ευρώ)
5.Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, Προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.480,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 2.000,00 ευρώ)
6.Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  8.060,00  ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  του
Φ.Π.Α. (Προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. : 6.500,00 ευρώ)

ΑΡΘΡΟ 2
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ26/οικ./45601/360/2017 (ΦΕΚ 3670/τ.Β’/19-10-2017) υπουργική απόφαση με τίτλο: Παράταση
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ-ΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»,  το   Φυσικό Αντικείμενο
αμφοτέρων   Πράξεων   παρατείνεται  εκ νέου έως   την   31η/12/2018   και   το   Οικονομικό   Αντικείμενο αντιστοίχως
έως την 31η/03/2019.  Κατά  συνέπεια, η χρονική διάρκεια υλοποίησης  του έργου:«Υλοποίηση Ενεργειών Δημοσιότητας
των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την υλοποίηση των Δράσεων Αποκε-
ντρωμένων Προμηθειών Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής και Συνοδευτικών Μέτρων, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Επι -
σιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»,
για το έτος 2018» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επικεφαλής Εταίρος των έξι Κοινωνικών Συμπράξεων Π.Ε.
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ), στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1
ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ του έργου ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩ-ΠΑΙ-
ΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.)», ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31-12-2018.

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΙΜΗΜΑ

     Η  προσφερόμενη  τιμή  για  την  εκτέλεση  του  συνολικού  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  ...........,  €
συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ.

         Η ανωτέρω αμοιβή καταβάλλεται στον «Ανάδοχο» μετά την αποστολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της «Αναθέτουσας
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 γε-
νικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 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» αντίστοιχων έργων και υπηρεσιών.
        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 ασφαλι -
στική 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, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (άρθρο 375, παρ. 7) και για τις σχετικές διαδικα-
σίες 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, επιβάλλε-
ται 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 λογα-
ριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό διαχείρισης
της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών, θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την
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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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και  Κοινωνικής Μέριμνας 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 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας 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.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το τίμημα για την Ομάδα Α θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος τμήματος του έργου από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ήτοι σε δύο (2) δόσεις ως ακολούθως:

 30 % μετά τη συμπλήρωση του Α’ Διμήνου από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1 : 1η
Έκθεση  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  με  την  ολοκλήρωση  ημερίδων  ενημέρωσης  σε  10  τουλάχιστον
Δήμους των 6 Κ.Σ., μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης

 70 % μετά την ολοκλήρωση του έργου (με την λήξη της σύμβασης), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2: Τελική
Έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του έρ-
γου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμε -
σα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και τελικών) από την ανω-
τέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.  Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλή-
ρωση και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικα-
σία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

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.
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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.

Το τίμημα για την Ομάδα Β θα καταβληθεί στον Ανάδοχο τμηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης,  ανάλογα με την
πορεία υλοποίησης του κάθε τμήματος του έργου, μετά από πιστοποιήσεις του υλοποιηθέντος τμήματος του έργου από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, ήτοι σε δύο (2) δόσεις ως ακολούθως:

 30 % μετά τη συμπλήρωση του Α’ Διμήνου από την έναρξη του έργου, σύμφωνα με το Παραδοτέο 1 : 1η
Έκθεση  παρασχεθεισών  υπηρεσιών  του  Αναδόχου,  με  την  ολοκλήρωση  ημερίδων  ενημέρωσης  σε  10  τουλάχιστον
Δήμους των 6 Κ.Σ., μέχρι 2 μήνες από την έναρξη της σύμβασης

 70 % μετά την ολοκλήρωση του έργου (με την λήξη της σύμβασης), σύμφωνα με το Παραδοτέο 2: Τελική
Έκθεση παρασχεθεισών υπηρεσιών του Αναδόχου, με την ολοκλήρωση της σύμβασης.

Η πληρωμή στον Ανάδοχο θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ., ανάλογα με την εξέλιξη του έρ-
γου, με το προβλεπόμενο παραστατικό από τον ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) και θα είναι άμε -
σα εξαρτώμενη από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθη-
σης και Παραλαβής του έργου και από τις παραλαβές των παραδοτέων του έργου (ενδιάμεσων και τελικών) από την ανω-
τέρω Επιτροπή μαζί με την έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής.  Η πληρωμή της αμοιβής θα καταβληθεί μετά την ολοκλή-
ρωση και παράδοση των ανατεθειμένων υπηρεσιών και τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής, κατόπιν
προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα διοικητική διαδικα-
σία, αφού πραγματοποιηθούν οι νόμιμες κρατήσεις.

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.

ΑΡΘΡΟ 6
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  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.

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
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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 7

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
(…………………... €).  
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      Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας σύμβασης
και καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως η παρούσα και η σχετική διακήρυξη ειδικότερα
ορίζουν.

     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 συ-
νόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

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.

   

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 υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες δια -
τάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσε-
ων.

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, κηρύσσε-
ται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφω-
σης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

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

9.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λή-
ξης του χρόνου της μετάθεσης  διάρκειας που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αι-
τιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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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 παρα-
σχέθηκαν 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 άρθρου,
να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθε-
σμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφα-
σίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 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).

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.
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     Για την Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

 Ο Αντιπεριφερειάρχης
 Δημόσιας Υγείας  και
Αλληλεγγύης Π.Κ.Μ.

                                                        
                                                        

  Δημήτριος Χατζηβρέττας

Ο νόμιμος εκπρόσωπος
της Αναδόχου

Εταιρείας

       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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