21PROC008168954 2021-02-19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη,

19 Φεβρουαρίου 2021

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.: 25394(1406)

& ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 64
Ταχ. Κώδικας: 54627 - Θεσ/νίκη
Πληροφορίες: Σ.Πουσίνη
Τηλέφωνο: 2313 319144
Ε-mail: S.Pousini@pkm.gov.gr

Αναθέτουσα Αρχή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμβαση

«Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες
συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις»

Ταξινόμηση κατά CPV

63730000-5 Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών μεταφορών

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

που

(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 59.900,00€, ΦΠΑ 24%: 14.376,00€),
εκ της οποίας :
α) 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) για την αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) για επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing
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Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021

του Φορέα 725, Α/Α 710, αριθμ.πρωτ.1173(218)/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Ψ2Β17ΛΛ-Ν62), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. με α/α 439, συνολικού ποσού
74.276,00€-ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστική προβολή ΠΚΜ – 002459-0 και η
οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021 (Αναπτυξιακό
Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«Πραγματοποίηση marketing support σε αεροπορικές εταιρείες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με
το εξωτερικό, με απευθείας πτήσεις»
(του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο:
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Διαύγεια, Κ.Η.Μ.ΔH.Σ.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Είδος Διαδικασίας

Συνοπτικός Διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

Κριτήριο Κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης

σχέσης ποιότητας –τιμής
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Ημερομηνία: 02/03/2021
προσφορών
Ημέρα:
Ώρα: 15:00 μ.μ.
(ΓΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ, 10 ΗΜΕΡΕΣ κατ’ ελάχιστον ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ
ΚΗΜΔΗΣ, άρθρο 121 ν. 4412/2016)
Ημερομηνία
Διαγωνισμού

Διενέργειας Ημερομηνία: 03/03/2021
Ημέρα:
Ώρα: 9:00 π.μ.
Τόπος διενέργειας διαγωνισμού 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη
3ος Όροφος, γραφείο 80
Ισχύς προσφορών

365 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού

Κωδικός CPV

63730000-5 Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών μεταφορών

Αρ. πρωτ. Απόφασης
υποχρέωσης

Ανάληψης Αριθμ.πρωτ.1173(218)/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης

(ΑΔΑ: Ψ2Β17ΛΛ-Ν62)

Αριθμός Καταχώρησης Δέσμευσης

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με α/α 439

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 59.900,00€, ΦΠΑ 24%: 14.376,00€),
εκ της οποίας :
α) 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% % (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ)
για την αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) για
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing

Διάρκεια Σύμβασης

Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
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1. ANΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ταχυδρομική διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Ταχυδρομικός Κωδικός

54627

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL52

Τηλέφωνο

2313319144

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

S.Pousini@pkm.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες σχετικά
διαδικασία επιλογής και το αντικείμενο
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο

με

τη Σ.Πουσίνη, 2313319144
E-mail: S.Pousini@pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας ΟΤΑ.
Κύρια Δραστηριότητα Α.Α
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημόσιων Υπηρεσιών
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στη διεύθυνση : http://www.pkm.gov.gr
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.
54627
Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του
ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Το έργο χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021 και για την
παρούσα διακήρυξη
εκδόθηκε η Α/Α 710, αριθμ.πρωτ.1173(218)/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Ψ2Β17ΛΛ-Ν62), η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. με α/α 439, συνολικού ποσού 74.276,00€-ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01Τουριστική προβολή ΠΚΜ – 002459-0 και η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους
2021 (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021).
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1.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
«Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με
απευθείας πτήσεις»
προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(προϋπολογισθείσα δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 59.900,00€, ΦΠΑ 24%: 14.376,00€),
εκ της οποίας :
α) 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% % (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) για την αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) για επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες
για τη πληρωμή των υπηρεσιών marketing

Το αντικείμενο του αναδόχου αφορά σε:
1. Έρευνα και ανάλυση υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing για την προώθηση του τουριστικού
προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες (Α΄
παραδοτέο).
1.1 Έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού προορισμού (Α΄ παραδοτέο).
1.2 Ανάλυση των αγορών στόχων (Α΄ παραδοτέο).
1.3 Στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισάγει νέους προορισμούς ή
έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα
προγράμματά τους (Α΄ παραδοτέο).
2. Διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες, παροχή
στοιχείων απευθείας πτήσεων και εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing (Τελικό παραδοτέο).
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαπραγματευτεί με τις αεροπορικές εταιρείες ενέργειες co-marketing με στόχο
τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού
προορισμού.
Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής, θα συντονίζει τις ενέργειες co-marketing που θα εφαρμοστούν και θα
σχετίζονται με την προώθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αντίστοιχες χώρες με ιδιαίτερο
βάρος στο direct marketing και social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
3. Marketing Support (Τελικό παραδοτέο).
H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των
αεροπορικών εταιρειών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους μέσω της προώθησης του στις
αγορές αυτές με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
Η στρατηγική marketing που θα επιλεγεί μπορεί να περιλαμβάνει:
- Προβολή νέων διαδρομών
- Προώθηση νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιρειών
-Διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός
προορισμού-κόστος ναύλου).
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Παραδείγματα ενεργειών co-marketing των αεροπορικών εταιρειών που θα έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού και η αντίστοιχη κοστολόγηση αυτών είναι:
VIDEO - INFLIGHT ΠΡΟΒΟΛΗ Προβολή video κατά τη διάρκεια των πτήσεων στις οθόνες των αεροπλάνων
και στα συστήματα ψυχαγωγίας των εταιρειών 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,39€ άνευ ΦΠΑ)
ΠΡΟΒΟΛΗ των video της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα κανάλια (YouTube CHANNEL) της αεροπορικής εταιρείας 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,38€ άνευ ΦΠΑ),
POSTS Αναρτήσεις σχετικές με τα θεματικά τουριστικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας στα διεθνή κα νάλια social media της αεροπορικής εταιρείας (π.χ. facebook), προωθώντας το συγκεκριμένο προορισμό
21.276€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17.158,06€ άνευ ΦΠΑ).
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων: 63730000-5 Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών μεταφορών.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ποσό 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (59.900,00€ άνευ
ΦΠΑ). Εκ του ανωτέρω ποσού, η αμοιβή του διαμεσολαβητή θα ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε επιλεγμένες αεροπορικές εταιρίες για την
πληρωμή των υπηρεσιών marketing.
Πιο αναλυτικά:
α) το προϋπολογισθέν ποσό 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) αφορά
στην αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) το προϋπολογισθέν ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) αφορά σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing και θα διατεθεί ολόκληρο σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing. Δηλαδή θα καταβληθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, πέραν της αμοιβής του, ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.), προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην πληρωμή των υπηρεσιών
marketing, οι οποίες θα παρασχεθούν από επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες.
Ο παραπάνω επιμερισμός του προϋπολογισμού κρίθηκε σκόπιμος από την Αναθέτουσα Αρχή με γνώμονα
την αρτιότερη εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι προκειμένου να πραγματοποιηθεί άρτια εκτέλεση του
έργου, ένα συγκεκριμένο ποσό της προϋπολογισθείσας δαπάνης, το οποίο έχει προϋπολογισθεί σε ποσό
67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) απαιτείται να διατεθεί ακέραιο σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.
Προσφορές υποβάλλονται μόνο για το σύνολο του έργου.
Προσφορά που θα αφορά μόνο συγκεκριμένο μέρος του έργου θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1.2 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
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1.3 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 :



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



του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»



του ν. 4472/2016 (Αρ. Φ. 74/Τ’ Α’/19-5-2017) “Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση
διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων,
μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές 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 καθυστερημένων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»

- του Ν.4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του

ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄167/23-7-2013) άρθρο 64 σχετικά με
τους συντελεστές παρακράτησης φόρου



Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/15-9-2011) “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)– Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ/19/Α΄/2.2.2014)



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” όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'/27-5-2016) "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" και
συγκεκριμένα το άρθρο 52



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



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 αριθμ. 158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα
«Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄
3698) »
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του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄87/07-06-2010) »



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. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/ Τ. Α'/ 16-6-2011) "Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις"



Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Έτους 2021, όπως αυτό
εγκρίθηκε με την αριθμ.95/2020 (ΑΔΑ: 6Ρ5Χ7ΛΛ-9Α0) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο περιλαμβάνεται η δράση με τίτλο «Marketing support αεροπορικών
εταιρειών»



Το αριθμ. 36/8-1-2021 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που αφορά στην παροχή
σύμφωνης γνώμης επί του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ. Έτους 2021



Την αριθμ.92/28-12-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Κατάρτισης Αναπτυξιακού
Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021».



Την αριθμ.οικ.598788(8065)/25-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερεια-

κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ” (ΦΕΚ 3746/Β΄/10-102019)



Της αριθμ. 57654/22-5-2017 απόφασης "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης
του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης", (ΦΕΚ 1781/T’ B’/23-5-2017) »

● Τη με αριθμ.69/12-11-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Ψήφισης Προϋπολογισμού
και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους
2020
●

Το αριθμ.πρωτ.512112/920/21-09-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

●

Το αριθμ.πρωτ.25314/119/15-1-2021 συμπληρωματικό έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Π.Κ.Μ.

● της Α/Α 710, αριθμ.πρωτ.1173(218)/4-1-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Ψ2Β17ΛΛ-Ν62),
η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. με α/α
439, συνολικού ποσού 74.276,00€-ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστική προβολή ΠΚΜ – 002459-0 και η
οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ.
οικονομικού έτους 2021 (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021)

● της αριθμ.140/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΖΣ7ΛΛ-ΧΛ4) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά έγκριση των όρων της διακήρυξης και την έγκριση διενέργειας
συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη
Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας πτήσεις» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προϋπολογισμού 74.276,00€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (59.900,00€ άνευ ΦΠΑ)
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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



κάθε άλλης σχετικής διάταξης ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας

1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η

02/03/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει
στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.5 Δημοσιότητα
Η παρούσα διακήρυξη και τα Παραρτήματά αυτής δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν.4412/2016.
Η περίληψη της διακήρυξης (προκήρυξη) αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το
Ν.3861/2010, όπως ισχύει.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης (αναλυτική διακήρυξη μετά των
παραρτημάτων της, ΤΕΥΔ, έντυπο οικονομικής προσφοράς) αναρτάται και στον δικτυακό τόπο της
Αναθέτουσας Αρχής : www.pkm.gov.gr.

1.6 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) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ολη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά τα στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνονται 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 σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016
για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
α)

Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της.

β)

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

γ)

Η σύμβαση (συμφωνητικό)

δ)

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα
αρχή
2.1.2 Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. Παρ. 1.5).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο 6 ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα και 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. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται
στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές, τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα.
Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν.4250/2014, ήτοι:
Δημόσια έγγραφα
Γίνονται αποδεκτά:
-πρωτότυπα έγγραφα ή
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-επικυρωμένα αντίγραφα ή
-ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.
πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής
κεκυρωμένων αντιγράφων.
Ιδιωτικά έγγραφα
Γίνονται αποδεκτά:
-είτε πρωτότυπα
-είτε επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδι κα Δικηγόρων (Ν 4194/2013),
-είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
-είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την ημερομηνία της παρούσας διακήρυξης
Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα:
Επισημαίνεται ότι στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της
Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε
Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους ήτοι τα πρωτότυπα
δικαιολογητικά που θα κατατεθούν θα πρέπει έχουν την σφραγίδα Apostile και να είναι επισήμως
μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα ή τα αλλοδαπά έγγραφα που έχουν σφραγίδα Apostile επιτρέπεται
να κατατεθούν και σε επικυρωμένη φωτοτυπία από Δικηγόρο και επισήμως μεταφρασμένα.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 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 τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 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 (Άρθρο 72 Ν.4412/2016)
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 1 και 2 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.
4364/ 2016 (Α΄13) 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. 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.
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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 του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε
(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό όπως προβλέπεται από το άρθρο 72
Ν.4412/2016.
Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αναθέτουσα Αρχή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δύο μήνες (2) μετά τη λήξη
της διάρκειας της σύμβασης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής
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 Αναθέτουσα
Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
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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

Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμός), προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους :
2.2.2.1 Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 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 Ιουλίου2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. '315), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά
κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περιπτώσεις συνεταιρισμών η ανωτέρω υποχρέωση αφορά σε όλα τα μέλη Δ.Σ. .
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω (α) έως (στ) περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με
αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης
με αμετάκλητη απόφαση.
Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού των παρ.1 και 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, 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.
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, με αμετάκλητη απόφαση, 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. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια, όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
2.2.2.2.β. Όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/
Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ
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2.2.2.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με τις ανωτέρω
παραγράφους, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73, παρ.2Α του Ν.4412/2016, ο προσφέρων δεν
αποκλείεται, καθόσον οι υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές
έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο συμμετέχων
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΕΕΕΣ με το
οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω
υποχρεώσεις του.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73, παρ.2Α του Ν.4412/2016, οι περιπτώσεις α΄
και β΄ της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, περί αποκλεισμού του οικονομικού φορέα, παύουν να
εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.
2.2.2.5 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(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
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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 2.3.1. της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.2.6. 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
2.2.2.7. 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
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της διακήρυξης.
Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία σε δράσεις προώθησης και
προβολής, ανάλογη με το αντικείμενο του έργου, η οποία να τεκμηριώνεται από δύο τουλάχιστον
περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους των εργασιών (πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου)
κατά την τελευταία 5ετία.
Οι Οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε
Επαγγελματικά Μητρώα του κράτους εγκατάστασής τους. 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 επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
2.2.3.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
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Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την
οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να
αποτυπώνονται αναλυτικά στο ιδιωτικό συμφωνητικό.
Σε περίπτωση διαγωνισμών που οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων απαιτείται :η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και η επισύναψη χωριστού
εντύπου ΤΕΥΔ από τον τρίτο οικονομικό φορέα, στις ικανότητες του οποίο στηρίζεται. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους
με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους,
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται και συγκεκριμένα ιδιωτικό συμφωνητικό με τον τρίτο φορέα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος πρόκειται να αναθέσει εργασίες στο φορέα στον οποίο στηρίζεται, αυτές πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά
στο ιδιωτικό συμφωνητικό. Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Σε περίπτωση διαγωνισμών που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας
της σύμβασης τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συ μπλήρωση του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη
χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας
της σύμβασης
Σε ό,τι αφορά πότε κάποιος συνεργάτης θεωρείται τρίτος στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας (στήριξη) και πότε υπεργολάβος, σημειώνονται τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τη διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες άλλων
φορέων) σημειώνονται τα εξής: “Η βασική διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη
στις ικανότητες άλλων φορέων) είναι η δυνατότητα να επικαλείται ο υποψήφιος τα μέσα ή την εμπειρία
τρίτων, ανεξαρτήτως των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ως προς την οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, υπό τον όρο της δυνατότητας απόδειξης ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, έγκειται στο γεγονός ότι ο δανειζόμενος εξακολουθεί να είναι εκείνος που θα εκτελέσει
τη σύμβαση, κάνοντας χρήση των πόρων-μέσων που δανείζεται από τρίτους κατά την εκτέλεση αυτής, ενώ
στην υπεργολαβία το ανατεθέν τμήμα της σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος εκτελείται από τον
τελευταίο, υπό τους όρους της σύμβασης που συνάπτει ο ανάδοχος με τον υπεργολάβο.” (Απόφαση
139/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Κατευθυντήρια οδηγία 10/2015, ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9)

2.3. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
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Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα ΙV, 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 την Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και την
Απόφαση 3/24-01-2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Β).
Το ΤΕΥΔ φέρει υπογραφή έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
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 υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.2.1 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.
Το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα και από αυτόν δηλώνεται ότι
δεν υπάρχουν λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες σε ό,τι αφορά όλους τους
υπόχρεους, όπως αυτοί αναφέρονται παρακάτω. Εφόσον ο εν λόγω συμμετέχων αναδειχθεί ως εν δυνάμει ανάδοχος, η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά σύμφωνα με το άρ θρο 73, παρ.1, εδάφιο γ΄του Ν.4412/2016:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών
(ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση στήριξης του οικονομικού φορέα στις ικανότητες άλλων φορέων απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον
τρίτο οικονομικό φορέα, στις ικανότητες του οποίο στηρίζεται.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
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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.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή
εργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης
τότε απαιτείται η υποβολή ΤΕΥΔ από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα καθώς και η συμπλήρωση
του πεδίου του ΤΕΥΔ σχετικά με το ποσοστό που θα αναλάβει ο υπεργολάβος και η επισύναψη χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τον υπεργολάβο, ο οποίος θα αναλάβει ποσοστό 30% της συνολικής αξίας της
σύμβασης.
Σε ό,τι αφορά πότε κάποιος συνεργάτης θεωρείται τρίτος στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο
συμμετέχων οικονομικός φορέας (στήριξη) και πότε υπεργολάβος, σημειώνονται τα εξής:
Σε ό,τι αφορά τη διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη στις ικανότητες άλλων
φορέων) σημειώνονται τα εξής: “Η βασική διάκριση της υπεργολαβίας από τη δάνεια εμπειρία (στήριξη
στις ικανότητες άλλων φορέων) είναι η δυνατότητα να επικαλείται ο υποψήφιος τα μέσα ή την εμπειρία
τρίτων, ανεξαρτήτως των δεσμών που τον συνδέουν με αυτούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής ως προς την οικονομική –χρηματοοικονομική επάρκεια ή την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα, υπό τον όρο της δυνατότητας απόδειξης ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, έγκειται στο γεγονός ότι ο δανειζόμενος εξακολουθεί να είναι εκείνος που θα εκτελέσει
τη σύμβαση, κάνοντας χρήση των πόρων-μέσων που δανείζεται από τρίτους κατά την εκτέλεση αυτής, ενώ
στην υπεργολαβία το ανατεθέν τμήμα της σύμβασης που αναλαμβάνει ο υπεργολάβος εκτελείται από τον
τελευταίο, υπό τους όρους της σύμβασης που συνάπτει ο ανάδοχος με τον υπεργολάβο.” (Απόφαση
139/2015 ΕΑΑΔΗΣΥ Κατευθυντήρια οδηγία 10/2015, ΑΔΑ:6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9).
2.3.1 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.2 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρ θρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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.
Σημειώνεται ότι στους πίνακες, οι οποίοι παρατίθενται παρακάτω προς διευκόλυνση του
προσωρινού αναδόχου, γίνεται ενδεικτική, συνοπτική αναφορά των προς υποβολή δικαιολογητικών .
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου ως
ακολούθως:
Για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Α.Ε.):
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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.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΦΕΚ ή στο ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)
Για τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές (ΙΚΕ) και τις Ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και Ετερόρρυθμες
Εταιρίες (Ε.Ε.):
Ανακοίνωση καταχώρησης του τελευταίου τροποποιημένου - κωδικοποιημένου καταστατικού στο
ΓΕΜΗ (ΤΑΕ-ΕΠΕ)
Για ατομική επιχείρηση – Φυσικό Πρόσωπο:
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική
από το μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

εκτύπωση

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κ.λ.π.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην
ένωση ή κοινοπραξία.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου,(ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙ Α) 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 2.2.2.1,
To 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 οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για τα αδικήματα όπως αυτά αναλυτικά ορίζονται στις διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος, που εκδίδεται από το οικείο
Πρωτοδικείο αφορά:
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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.

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 , και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙ Β ΚΑΙ Γ) 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
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και 2.2.2.2β και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, 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 2.2.2.1 και
2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
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.
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, ότι δεν τελεί σε πτωχευτικό
συμβιβασμό και δεν έχει υπαχθεί σε εξυγίανση ούτε σε αναγκαστική διαχείριση, εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο.
Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση,
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση
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Το πιστοποιητικό όπου αναφέρεται ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η. Σημειώνεται ότι 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 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.

γ) Για την παράγραφο 2.2.2.2.β,(ΤΕΥΔ, ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ Γ) 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.

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 Ν.4412/2016, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα` και ββ` κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού
δ)Για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς
θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:
α)οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
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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' του 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 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.
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από τον οικείο Ασφαλιστικό
Φορέα, 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.
Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, που εκδίδεται από το Υπουργείο
Οικονομικών/υπηρεσία TAXISNET, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις του

Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να
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γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Σε ό,τι αφορά τον χρόνο έκδοσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης προκειμένου να γίνουν
αποδεκτά, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως αυτό
προστέθηκε με τον Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄/1-4-2019), τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο
παρακάτω παράρτημα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (άρθρο 80, παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με τον Ν.4605/2019)
Τα αποδεικτικά μέσα της μη ύπαρξης λόγων αποκλεισμού, όπως οι λόγοι αποκλεισμού αναφέρονται
στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής, σύμφωνα με τα
άρθρα 75 και 76 του Ν.4412/2016 γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ
ΜΗΤΡΩΟΥ), την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΕΠΕ) και
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ και
ΓΕΜΗ 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου)
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 (φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα) εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 (ότι είναι εγγεγραμμένοι
σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται), τα αποδεικτικά
ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας
αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών (για
διαγωνισμούς με προϋπολογισθείσα δαπάνη μεγαλύτερη του ποσού του 1.000.000€),
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις (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 στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 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) εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από
την υποβολή τους
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών.
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B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.3. (ΤΕΥΔ, Μέρος ΙV) (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 στο οικείο
Επιμελητήριο/ ΓΕΜΗ.
Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο εκδίδεται από το
οικείο Επιμελητήριο

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,
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγρα φη 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 2.2.2, προσκομίζει τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο που έχει συμπεριλάβει στην προσφορά του σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας
του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφόσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Οι υπεργολάβοι δεν
αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις,
παραλείψεις και αμέλειες των υπεργολάβων και των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς
και για τις πράξεις, παραλείψεις ή αμέλειες του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του.
2.3.2 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.2. 1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας –τιμής.
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2.3.2.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης
προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που δεν αποκλείσθηκαν κατά το προηγούμενο
στάδιο, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Η Ειδική Επιτροπή Τεχνικής Αξιολόγησης θα ακολουθήσει την παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία:
1. Θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της
διακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας,
για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
Ο παραπάνω περιγραφόμενος έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των
κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Τεχνικής Αξιολόγησης. Το πρακτικό του
οργάνου αυτού, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και την σχετική λεκτική αιτιολογία, και
υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή του εν λόγω διαγωνισμού.
Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω
από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο
οικονομικός φορέας αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
2. Θα προχωρήσει στη βαθμολόγηση των αποδεκτών τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:
Πίνακας 1: Κριτήρια Αξιολόγησης / Συντελεστές (άρθρο 86 του ν. 4412/2016)
Α/Α

α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Σχεδιασμός, μεθοδολογία και μέσα οργάνωσης και υλοποίησης του
έργου

Πρόταση προσέγγισης του έργου, η οποία θα αναφέρει τον τρόπο με
τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο και
τις μεθόδους/εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει. Η πρόταση πρέπει να
αναφέρει:
- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
- τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους

Σ1 (40 % )

- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού,
διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας του έργου

β

Δείγματα δουλειάς από τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή του
περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους των εργασιών (ανάλογη με
το αντικείμενο του έργου) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό

Για τη βαθμολόγηση των προσφορών εφαρμόζεται ο ακόλουθος τύπος:

Σ2 (60 % )
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ΣΤΠ = 0,40* α + 0,60 * β
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.
Σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016, στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η
συνολική βαθμολογία όπως προκύπτει από τον τύπο της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν / παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
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.
Ακολούθως θα υπολογισθεί το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων που αποτελεί τη Συνολική Βαθμολογία
Τεχνικής Προσφοράς (ΣΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100
έως 120 βαθμούς.
Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.
Τα κριτήρια που αφορούν στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών έχουν συντελεστή βαρύτητας 80%
και η αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 2.4.2 της παρούσας.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων
της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.2

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία (βλέπε σημείο 1.4):
α) είτε με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627
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Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος, Τμήμα Προμηθειών
β) είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, 26ης Οκτωβρίου 64, Τ.Κ. 54627
Θεσσαλονίκη, 3ος Όροφος (γραφείο 6).
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς
γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.4
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει
να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.
(Πρωτόκολλο)
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ……………………………………………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : επωνυμία του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης τις
επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, e-mail)]
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧOY ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας
πτήσεις»
Αριθμός Διακήρυξης :
Αναθέτουσα Αρχή: Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.
(Ταχ. Δ/νση : 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54627)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/03/2021

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
Ο κύριος φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά».
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει
το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
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Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου
και θα κατατεθούν σε δύο (2) αντίτυπα.
Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.4 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην
Επιτροπή Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού
φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 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
κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται 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.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης
της προκήρυξης της σύμβασης [περίληψης διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ).
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα.
Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο"

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνει:
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.3“Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής” της
παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει
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αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης
(Παράρτημα IV)
Επισημαίνεται ότι :



Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.



Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα –μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V



Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό, το ΤΕΥΔ υπογράφεται μόνο από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα σε ό,τι αφορά την προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

2.4.3.2 Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα κατατεθεί σε δύο αντίγραφα.
Το ένα θα φέρει την ένδειξη ''Πρωτότυπο'' και το άλλο ''Αντίγραφο''.
Σε κάθε Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
1. Πρόταση προσέγγισης του έργου
Η πρόταση πρέπει να αναφέρει :
- τη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υλοποιηθεί το έργο
- τα παραδοτέα και τη μεθοδολογία παραγωγής τους
- το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
- τις προτεινόμενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισμού, διαχείρισης, ελέγχου
έργου

και διασφάλισης ποιότητας του

2. Βεβαιώσεις σε ό,τι αφορά αντίστοιχες δράσεις προώθησης του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό
Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία σε δράσεις προώθησης και προβολής, ανάλογη
με το αντικείμενο του έργου, η οποία να τεκμηριώνεται από δύο τουλάχιστον περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του
είδους των εργασιών (πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης έργου) κατά την τελευταία 5ετία.
Η εμπειρία αποδεικνύεται με Βεβαιώσεις από τους φορείς ανάθεσης, όπου θα αναφέρεται ρητά ο χρόνος υπογραφής, η
διάρκεια εκτέλεσης, ο προϋπολογισμός του έργου και το συμβατικό τίμημα.
Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν το Δημόσιο, Οργανισμοί κ.λπ. ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται αντίγραφα των
συμβάσεων και των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
Εάν οι Αναθέτουσες Αρχές ήταν Ιδιωτικοί Φορείς, ως αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται αντίστοιχες βεβαιώσεις.
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3. Δείγματα δουλειάς από τις απαιτούμενες για τη συμμετοχή του περιπτώσεις εκπόνησης αυτού του είδους των
εργασιών (ανάλογη με το αντικείμενο του έργου) του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Ο φάκελος «Οικονομική προσφορά» θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς
(περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διακήρυξης και
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής με τα λοιπά τεύχη της σύμβασης),
συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο/ -ους εκπρόσωπο/ ους του οικονομικού φορέα. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται κατά περίπτωση από τον νόμιμο/ -ους
εκπρόσωπο/ -ους του νομικού προσώπου και σε περίπτωση ένωσης είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Η τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δώσει μια κατ’ αποκοπή τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που θα παρέχει. Η
τιμή θα δίνεται χωρίς Φ.Π.Α. μέχρι δύο δεκαδικά ψηφία. Ο ΦΠΑ θα αναγράφεται ξεχωριστά. Η
προσφερόμενη τιμή του υποψηφίου Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε
καμιά περίπτωση το ποσό του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη
εκτέλεση του Έργου. Εκ των υστέρων δεν γίνεται αποδεκτή καμία αύξηση του τιμήματος λόγω δαπανών
που δεν είχαν προβλεφθεί.
Το συνολικό κόστος της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης, είναι το ποσό
που έχει συμπληρωθεί στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ)» και
«ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)» του ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του
Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.
Όλες οι τιμές θα δίδονται σε ευρώ.

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 στην παρούσα διακήρυξη.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ ….%.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης.
Ως "ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές" θα χαρακτηριστούν όσες εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του
άρθρου 88 του Ν. 4412/2016. Εφόσον η Επιτροπή Διαγωνισμού διαπιστώσει ότι οιαδήποτε εκ των
οικονομικών προσφορών δύναται να είναι ασυνήθιστα χαμηλή, καλεί τον υποψήφιο οικονομικό φορέα
που είχε υποβάλλει την ανωτέρω προσφορά, να προσκομίσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατ'
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, επαρκή τεκμηρίωση από
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την οποία να προκύπτει αιτιολογημένα το ύψος της κατατεθείσας προσφοράς. Μετά το πέρας της ως άνω
προθεσμίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 5 του ιδίου άρθρου
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,
εφόσον απαιτείται εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από την διακήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016, 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.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς,
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

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. (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 2.1.3. της παρούσης
διακήρυξης,
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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 2.1.3. 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, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1

Αποσφράγιση προσφορών

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα,
αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή (Τμήμα Προμηθειών Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ.) παραδίδει τις
προσφορές που κατατέθηκαν στην αρμόδια Επιτροπή και συγκεκριμένα στον Πρόεδρό της, ο οποίος προ βαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς
να αποσφραγισθούν.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
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

Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτι κό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οι κονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, εάν υπάρχει και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμε τοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρα κτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνι-
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κών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 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.
Ειδικότερα:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού) όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό
και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αρχικώς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν σε επόμενη
συνεδρίαση, αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών
προσφορών.
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 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 όσων
τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών
προσφορών.
δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι οικονομικές 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 του
ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.

Τα Πρακτικά Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, το πρακτικό Αξιολόγησης των
τεχνικών

προσφορών

και

το

Πρακτικό

Αξιολόγησης

των

Οικονομικών

Προσφορών

επικυρώνονται με μία (1) απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής , ήτοι
της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια της αναθέτουσας
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αρχής στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών του αντίστοιχου σταδίου.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
Tα συλλογικά όργανα είναι δυνατόν να συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων
(τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Ειδικά
στις περιπτώσεις που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, η αποσφράγιση και μονογραφή των φακέλων
γίνεται από το μέλος ή τα μέλη που βρίσκονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, στην οποία έχουν
κατατεθεί οι προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 221, παρ.6 Ν.4412/2016.
Οι Επιτροπές που έχουν αναλάβει τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών ολοκληρώνουν το έργο
τους εντός των οριζόμενων προθεσμιών στο άρθρο 221Α του Ν.4412/2016 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα
Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση
των σχετικών Πρακτικών.
Επισημαίνεται ότι τυχόν υπέρβαση των εν λόγω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της
διαδικασίας (άρθρο 221Α, παρ.4 Ν.4412/2016).
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα
υπολογισθεί ο Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής:
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100
όπου Οικονομική Προσφορά προσφέροντος ορίζεται το συνολικό ποσό σε Ευρώ έναντι του οποίου
προτίθεται να εκτελέσει ο προσφέρων το Έργο, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και Οικονομική
Προσφορά Μειοδότη είναι το μικρότερο συνολικό ποσό σε Ευρώ µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, δηλαδή ο
προσφέρων µε τη μικρότερη συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).
Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού, ο
οποίος προκύπτει ως ακολούθως:

Κατά την Τελική Αξιολόγηση, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η
κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη µε βάση τον παρακάτω τύπο:
ΤΒΣΠ = (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.) + (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.)
Η Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%
Η Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%
Τ.Β.Ο.Π.=(Οικονομική Προσφορά Μειοδότη/ Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x100
Τ.Β.Τ.Π.=(Τεχνική Προσφορά Προσφέροντος/Υψηλότερη σε βαθμολογία Τεχνική Προσφορά ) x100
Επικρατέστερος υποψήφιος είναι ο προσφέρων µε το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς
(Τ.Β.Σ.Π.).
Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης υπολογίζεται από τον παραπάνω τύπο με ακρίβεια ενός δεκάτου της
μονάδας.
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Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά µε το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 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.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου (Άρθρο 103 Ν.4412/2016)
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υπο βάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.3.1 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης. Τα
δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρωτοκολλείται με ευθύνη
του/των προσωρινού/νων αναδόχου/ων και παραδίδεται στο Τμήμα Προμηθειών. Εν συνεχεία οι φάκελοι με τα Δικαιολογητικά κατακύρωσης παραδίδονται στην επιτροπή Διαγωνισμού στην συνεδρίαση που
θα ορίσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατόπιν προσκλήσεως στα μέλη και στους προσωρινούς αναδόχους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός του άνω χρονικού διαστήματος (άρθρο 103, παρ.2
Ν.4412/2016) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής,
το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη
χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές
(άρθρο 103, παρ.2 Ν.4412/2016).
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 103, παρ.7 του Ν.4412/2016.
Ο προσωρινός ανάδοχος αποκλείεται 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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού)
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή του Διαγωνισμό, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
αναφερόμενα στο άρθρο 103 του Ν.4412/2016 και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3 Κατακύρωση-σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα
με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποίησε σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 3.4 της παρούσας
(άρθρου 127 του Ν.4412/2016) και σε περίπτωση άσκησης ένστασης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η
πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του
Ν.4412/2016.
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 σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή
από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του
χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η
οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε
περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης.
Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση
τεχνικών προσφορών, η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε
αναβαθμολόγηση.
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Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά
τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι
σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης 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.
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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 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.
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 2.2.2 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.3.1 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 εισήγησης της καθ’ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία
ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 216 του ν. 4412/2016.
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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 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1.Η

πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.Μ., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Η πληρωμή του αναδόχου συναρτάται
από την πιστοποίηση των εργασιών του έργου (βεβαίωση παραλαβής) από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
-Η πληρωμή θα γίνει ως εξής:
Α. 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) που αφορά στην αμοιβή του
διαμεσολαβητή με την παραλαβή του Α΄ παραδοτέου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής
από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Β. 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) μετά το πέρας του έργου και
την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
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. Ιδίως βαρύνεται με:
α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και
β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
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Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
δ) παρακράτηση φόρου 8% επί της
Ν.4172/2013)

καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυ τού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Η πληρωμή θα γίνει ως εξής :
-Η πληρωμή θα γίνει ως εξής:
Α. 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) που αφορά στην αμοιβή του
διαμεσολαβητή με την παραλαβή του Α΄ παραδοτέου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την
αρμόδια επιτροπή παραλαβής εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Β. 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) μετά το πέρας του έργου και την
υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Ο ανάδοχος κατά το πέρας του έργου θα πρέπει να καταθέσει ιδιωτικό συμφωνητικό με τις επιλεγείσες
αεροπορικές εταιρείες, με το οποίο θα αποδεικνύει ότι το προϋπολογισθέν ποσό των 67.276,00€ θα καταβληθεί εξ
ολοκλήρου στις επιλεγείσες αεροπορικές εταιρείες για τις ενέργειες co-marketing που θα έχουν υλοποιήσει.

6.1 Διάρκεια της σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αί τημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην ανα θέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος (άρθρο 217 του
ν.4412/2016). Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν.4412/2016 αν το υλικό φορτωθεί- παραδοθεί ή αντικατα σταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
σύμφωνα με το άρθρο 206 Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
6.2

Παραλαβή παραδοτέων

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπο-
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Για
την
εφαρμογή
της
παραγράφου
3
ορίζονται
τα
ακόλουθα:
α) 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 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 παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων
στο
άρθρο
220.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή
πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, 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 από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του
αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3

Κυρώσεις-Διοικητικές Προσφυγές

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των τροποποιήσεων.
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.
Αν τα παραδοτέα παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
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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 παραδοτέων που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβα τικής αξίας των παραδοτέων 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.
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 προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχε τικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.4

Υποχρεώσεις αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, τους όρους της Σύμβασης, της Προκήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης, της
προσφοράς του και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει
κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή 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. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί είναι
διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου, 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, σε
περίπτωση κατά την οποία ο εκπρόσωπος σε ό,τι αφορά τη σύμβαση που θα υπογραφεί είναι
διαφορετικός από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου, ο ανάδοχος 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 Αναθέτουσα Αρχή 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 Αναθέτουσας Αρχής.
4. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα
Αρχή, 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 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων
6. 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 (άρθρο 204 Ν.4412/2016). Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός
εύλογου διαστήματος από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου.
7.

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.
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8. 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.
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.
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.

6.5

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
παραγράφων 6.3 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στην περίπτωση β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/201 οργάνου, εντός
προθεσμίας 30 ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται σιωπηρώς απορριφθείσα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Για τη δικαστική επίλυση των συμβατικών διαφορών εφαρμόζεται το άρθρο 205 Α του ν.4412/2016, όπως
ισχύει.
6.6

Δικαστική Επίλυση Διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του Ν.4412/2019:
1. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση προμήθειας ή
παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού
δικαίου, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην
οποία εκτελείται η σύμβαση. Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην
Περιφέρεια δύο ή περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο
προσφεύγων ή ο ενάγων.
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2. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 του άρθρου205Α του Ν.4412/2016 ενδικοφανούς διαδικασίας,
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα
ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
3. Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της
υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα
δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο προσφεύγων ή ο
ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος.
4. Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες
βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν έχουν
δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη βεβαίωση
και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή. Η απόφαση
εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως εκτελεστές.
5. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου205Α του Ν.4412/2016 μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος
βλάβης δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή
η εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης
εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης από
τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, χωρίς
υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο
συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της υπόθεσης. Η
απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου από τους
διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης.
6. Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα
μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΜΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ- ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΗΣ
3. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ
4. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
5. ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΖΗΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΒΑΣ
7. ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑ
8. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΤΟΣ
10. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Signature Not Verified
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΥΣΙΝΗ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ–ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α.1 Αντικείμενο έργου
Το έργο: «Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό

με απευθείας πτήσεις»
Κωδικός CPV του έργου: 63730000-5 Υπηρεσίες υποστήριξης αεροπορικών μεταφορών
Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ (59.900,00€ άνευ ΦΠΑ).
Εκ του ανωτέρω ποσού, η αμοιβή του διαμεσολαβητή θα ανέρχεται στο ποσό των 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί σε επιλεγμένες αεροπορικές εταιρίες για την πληρωμή των
υπηρεσιών marketing.
Πιο αναλυτικά:
α) το προϋπολογισθέν ποσό 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) αφορά
στην αμοιβή του διαμεσολαβητή και
β) το προϋπολογισθέν ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) αφορά σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing και θα διατεθεί ολόκληρο σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για τη πληρωμή των υπηρεσιών marketing. Δηλαδή θα καταβληθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, πέραν της αμοιβής του, ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.), προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην πληρωμή των υπηρεσιών
marketing, οι οποίες θα παρασχεθούν από επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες.
Ο ανάδοχος κατά το πέρας του έργου θα πρέπει να καταθέσει ιδιωτικό συμφωνητικό με τις επιλεγείσες αεροπορικές εταιρείες, με το οποίο θα αποδεικνύει ότι το προϋπολογισθέν ποσό των 67.276,00€
θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου στις επιλεγείσες αεροπορικές εταιρείες για τις ενέργειες co-marketing
που θα έχουν υλοποιήσει.
Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Το αντικείμενο του αναδόχου αφορά σε:
1. Έρευνα και ανάλυση υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing για την προώθηση του
τουριστικού προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις
αεροπορικές εταιρείες (Α΄ παραδοτέο).
1.1 Έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού προορισμού (Α΄ παραδοτέο).
1.2 Ανάλυση των αγορών στόχων (Α΄ παραδοτέο).
1.3 Στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισάγει νέους προορισμούς ή
έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα
προγράμματά τους (Α΄ παραδοτέο).
2. Διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες,
παροχή στοιχείων απευθείας πτήσεων και εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing
(Τελικό παραδοτέο).
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαπραγματευτεί με τις αεροπορικές εταιρείες ενέργειες co-marketing με στόχο
τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού
προορισμού.

21PROC008168954 2021-02-19
Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής, θα συντονίζει τις ενέργειες co-marketing που θα εφαρμοστούν και θα
σχετίζονται με την προώθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αντίστοιχες χώρες με ιδιαίτερο
βάρος στο direct marketing και social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
3. Marketing Support (Τελικό παραδοτέο).
H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των
αεροπορικών εταιρειών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους μέσω της προώθησης του στις
αγορές αυτές με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
Η στρατηγική marketing που θα επιλεγεί μπορεί να περιλαμβάνει:
- Προβολή νέων διαδρομών
- Προώθηση νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιρειών
-Διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός
προορισμού-κόστος ναύλου).

Παραδείγματα ενεργειών co-marketing των αεροπορικών εταιρειών που θα έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού και
η αντίστοιχη κοστολόγηση αυτών είναι:
VIDEO - INFLIGHT ΠΡΟΒΟΛΗ Προβολή video κατά τη διάρκεια των πτήσεων στις οθόνες των αεροπλάνων και στα συστήματα ψυχαγωγίας των εταιρειών 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,39€
άνευ ΦΠΑ)
ΠΡΟΒΟΛΗ των video της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα κανάλια (YouTube CHANNEL) της αεροπορικής εταιρείας 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,38€ άνευ ΦΠΑ),
POSTS Αναρτήσεις σχετικές με τα θεματικά τουριστικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας στα διεθνή κα νάλια social media της αεροπορικής εταιρείας (π.χ. facebook), προωθώντας το συγκεκριμένο προορισμό
21.276€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17.158,06€ άνευ ΦΠΑ).
.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Κ.Μ.
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Κ.Μ.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ………………………..

«Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με
απευθείας πτήσεις»
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α/Α
«Marketing support
αεροπορικών εταιρειών
που συνδέουν τη
Θεσσαλονίκη με το
εξωτερικό με
απευθείας πτήσεις»

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ

1

Για την αμοιβή του
διαμεσολαβητή
(τιμή άνευ Φ.Π.Α.)

2

Για την αμοιβή του
διαμεσολαβητή
(Φ.Π.Α.)

3

Για την αμοιβή του
διαμεσολαβητή
(τιμή με Φ.Π.Α.)

4

Για επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες
για την πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
(τιμή
άνευ Φ.Π.Α.)

Τιμή (αριθμητικώς)

Τιμή (ολογράφως)

54.254,84€

Πενήντα
Τέσσερις
Χιλιάδες
Διακόσια
Πενήντα
Τέσσερα
Ευρώ και Ογδόντα
Τέσσερα Λεπτά

(ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ)

(ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
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ΦΟΡΕΙΣ)

5

6

Για επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες
για την πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing (Φ.Π.Α.)

Για επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες
για την πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing (τιμή με
Φ.Π.Α.)

13.021,16€
ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ)

67.276,00
(ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ)

Δεκατρείς
χιλιάδες
είκοσι ένα ευρώ και
δεκαέξι λεπτά
(ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ)

Εξήντα
Επτά
χιλιάδες
Διακόσια
Εβδομήντα Έξι ευρώ
(ΠΡOΣΟΧΗ:
ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΟ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ διότι
το ποσό θα διατεθεί
ολόκληρο σε επιλεγμένες
αεροπορικές εταιρείες για
τη
πληρωμή
των
υπηρεσιών
marketing
/ΔΕΝ
ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΦΟΡΕΙΣ)

Χρόνος Ισχύος της Προσφοράς είναι: τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος: ....................................
Τόπος, ημερομηνία: …………………………………………..
Ο Προσφέρων

(Υπογραφή – Σφραγίδα )

ΟΔΗΓΙΕΣ (Ειδικές απαιτήσεις οικονομικής προσφοράς)
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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).

Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου: 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (59.900,00€
άνευ ΦΠΑ) επιμερίζεται ως εξής:
Εκ του ανωτέρω ποσού,
α) το προϋπολογισθέν ποσό 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ) αφορά
στην αμοιβή του διαμεσολαβητή (διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις
αεροπορικές εταιρείες και παροχή στοιχείων απευθείας πτήσεων) και
β) το προϋπολογισθέν ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) αφορά σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing και θα διατεθεί ολόκληρο σε
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για τη πληρωμή των υπηρεσιών marketing. Δηλαδή θα καταβληθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο, πέραν της αμοιβής του, ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.), προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην πληρωμή των υπηρεσιών
marketing, οι οποίες θα παρασχεθούν από επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες.
Ο παραπάνω επιμερισμός κρίθηκε σκόπιμος με γνώμονα την αρτιότερη εκτέλεση του έργου δεδομένου ότι
προκειμένου να πραγματοποιηθεί άρτια εκτέλεση του έργου, ένα συγκεκριμένο ποσό της προϋπολογισθείσας
δαπάνης, το οποίο ανέρχεται σε ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.)
απαιτείται να διατεθεί ακέραιο σε επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών
marketing. Συνεπώς, το ποσό της προς υπογραφή σύμβασης θα ανέρχεται υποχρεωτικά σε:
67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.)+ αμοιβή του διαμεσολαβητή
(διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες και παροχή
στοιχείων απευθείας πτήσεων), η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 7.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (5.645,16€ άνευ ΦΠΑ), δηλαδή από την Αναθέτουσα Αρχή θα καταβληθεί
στον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου ποσό 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (54.254,84€ άνευ
Φ.Π.Α.) προκειμένου να προβεί στην πληρωμή των υπηρεσιών marketing, οι οποίες θα παρασχεθούν από
επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες και το ποσό της αμοιβής του αναδόχου ως διαμεσολαβητή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ (Ονομασία Τράπεζας, Υποκατάστημα) …………………….
Ημερομηνία Έκδοσης…………………..
Προς
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΚΑΛΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ....................

ΕΥΡΩ.....................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ……. Οδός …………. Αριθμός …….
Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… ΑΦΜ……. οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της…………. με αντικείμενο: …… συνολικής αξίας
…….. μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει για χρονικό διάστημα έως………………………………….
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης,
δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – 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

Η αναθέτουσα αρχή με τη χρήση της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ συντάσσει το ΤΕΥΔ.

Το πρότυπο ΤΕΥΔ ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και
β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα.
Το περιεχόμενο του ΤΕΥΔ αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης ως αρχείο PDF στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), όπου οι οικονομικοί φορείς μπορούν να το εκτυπώσουν και κατόπιν να το συμπληρώσουν και αναρτάται επίσης
και ως αρχείο XML για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου, εφόσον επιθυμούν, να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας Promitheus ESPDint, που βρίσκεται στον σύνδεσμο
https://espdint.eprocurement.gov.gr τη σχετική απάντηση τους (ΤΕΥΔ) μεταφορτώνοντας το αρχείο XML. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν επιπλέον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.4.3.1
της διακήρυξης .

21PROC008168954 2021-02-19
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης

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

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας
πτήσεις»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την

η του μηνός

2021, ημέρα

, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών

της Διεύθυνσης Οικονομικού της Π.Κ.Μ., 26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
α) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει επί της οδού Βασ. Όλγας 198, Α.Φ.Μ. 997612598, Ζ΄ Δ.Ο.Υ.
Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα εν προκειμένω για την υπογραφή της παρούσας από τον Τομεάρχη
Τουρισμού, ………………………., που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και
β) του……………………………... , Ταχυδρομική Δ/νση:
Δ.Ο.Υ.

,ΤΚ

,Πόλη

,τηλ.

, αποκαλούμενο στο εξής «ανάδοχος», που εκπροσωπείται από

, E-mail:

, Α.Φ.Μ.

,

, έχοντας υπόψη:

1.Την αριθμ.140/9-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΚΖΣ7ΛΛ-ΧΛ4) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας που αφορά έγκριση των όρων της διακήρυξης και την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού
του έργου «Marketing support αεροπορικών εταιρειών που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με το εξωτερικό με απευθείας
πτήσεις» με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας –τιμής προϋπολογισμού 74.276,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (59.900,00€ άνευ ΦΠΑ)
2.Την αριθμ.25394(1406)/19-2-2021 Διακήρυξη του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:
),
3. Την προσφορά του
4.Την αριθμ. / Μακεδονίας (Α.Δ.Α.

, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού.
-2021 κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής
, Α.Δ.Α.Μ.
)

5. Την αριθμ.οικ.598788(8065)/25-9-2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα
“Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας” (ΦΕΚ 3746/Β΄/10-10-2019)
6. Την Α/Α 710, αριθμ.πρωτ.1173(218)/4-1-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, (ΑΔΑ: Ψ2Β17ΛΛ-Ν62), η
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Κ.Μ. με α/α 439,
συνολικού ποσού 74.276,00€-ΚΑΕ 02.21.00.725.9899.ια.01-Τουριστική προβολή ΠΚΜ – 002459-0 και η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2021 (Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπα νών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2021).
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του αναδόχου αφορά σε:
1. Έρευνα και ανάλυση υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing για την προώθηση του τουριστικού
προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες (Α΄ παραδοτέο).
1.1 Έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού προορισμού (Α΄ παραδοτέο).
1.2 Ανάλυση των αγορών στόχων (Α΄ παραδοτέο).
1.3 Στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισάγει νέους προορισμούς ή έχουν
προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα προγράμματά τους (Α΄
παραδοτέο).
2. Διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες, παροχή
στοιχείων απευθείας πτήσεων και εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing (Τελικό παραδοτέο).
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαπραγματευτεί με τις αεροπορικές εταιρείες ενέργειες co-marketing με στόχο
τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού
προορισμού.
Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής, θα συντονίζει τις ενέργειες co-marketing που θα εφαρμοστούν και θα
σχετίζονται με την προώθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αντίστοιχες χώρες με ιδιαίτερο
βάρος στο direct marketing και social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
3. Marketing Support (Τελικό παραδοτέο).
H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των
αεροπορικών εταιρειών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους μέσω της προώθησης του στις
αγορές αυτές με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
Η στρατηγική marketing που θα επιλεγεί μπορεί να περιλαμβάνει:
- Προβολή νέων διαδρομών
- Προώθηση νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιρειών
-Διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός
προορισμού-κόστος ναύλου).
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
(Α΄ παραδοτέο):
1. Έρευνα και ανάλυση υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing για την προώθηση του τουριστικού
προορισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες (Α΄
παραδοτέο).
1.1 Έρευνα για τις πιθανές αγορές στόχους του τουριστικού προορισμού (Α΄ παραδοτέο).
1.2 Ανάλυση των αγορών στόχων (Α΄ παραδοτέο).
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1.3 Στόχευση αεροπορικών εταιρειών που κατά τα τελευταία δύο χρόνια έχουν εισάγει νέους προορισμούς ή
έχουν προβεί σε επέκταση των δρομολογίων τους προωθώντας το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ στα προγράμματά
τους (Α΄ παραδοτέο).
(Τελικό παραδοτέο):
2. Διαμεσολάβηση μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τις αεροπορικές εταιρείες, παροχή
στοιχείων απευθείας πτήσεων και εφαρμογή υποστηρικτικών προγραμμάτων marketing (Τελικό παραδοτέο).
Ο διαμεσολαβητής μπορεί να διαπραγματευτεί με τις αεροπορικές εταιρείες ενέργειες co-marketing με στόχο
τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού
προορισμού.
Επιπλέον, ο διαμεσολαβητής, θα συντονίζει τις ενέργειες co-marketing που θα εφαρμοστούν και θα
σχετίζονται με την προώθηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις αντίστοιχες χώρες με ιδιαίτερο
βάρος στο direct marketing και social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
3. Marketing Support (Τελικό παραδοτέο).
H υποστήριξη σε marketing ενέργειες είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη στρατηγική marketing των
αεροπορικών εταιρειών. Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού σε επιλεγμένες αγορές-στόχους μέσω της προώθησης του στις
αγορές αυτές με direct marketing και προβολή σε social media σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.
Η στρατηγική marketing που θα επιλεγεί μπορεί να περιλαμβάνει:
- Προβολή νέων διαδρομών
- Προώθηση νέων πτήσεων από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, καθώς και νέων αεροπορικών εταιρειών
-Διαδικτυακό marketing μέσα από τα δίκτυα της αεροπορικής εταιρείας (νέα γραμμή, συνδυασμός
προορισμού-κόστος ναύλου).
Παραδείγματα ενεργειών co-marketing των αεροπορικών εταιρειών που θα έχουν σαν στόχο τη μεγιστοποίηση της αναγνωρισιμότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τουριστικού προορισμού και
η αντίστοιχη κοστολόγηση αυτών είναι:
VIDEO - INFLIGHT ΠΡΟΒΟΛΗ Προβολή video κατά τη διάρκεια των πτήσεων στις οθόνες των αεροπλάνων και στα συστήματα ψυχαγωγίας των εταιρειών 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,39€
άνευ ΦΠΑ)
ΠΡΟΒΟΛΗ των video της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στα κανάλια (YouTube CHANNEL) της αεροπορικής εταιρείας 23.000€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.548,38€ άνευ ΦΠΑ),
POSTS Αναρτήσεις σχετικές με τα θεματικά τουριστικά προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας στα διεθνή κα νάλια social media της αεροπορικής εταιρείας (π.χ. facebook), προωθώντας το συγκεκριμένο προορισμό
21.276€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (17.158,06€ άνευ ΦΠΑ).
.
ΑΡΘΡΟ 2
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Το προσωπικό που απασχολείται από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι ικανό, αριθμητικά επαρκές και ειδικευμένο, με τις
απαιτούμενες γνώσεις και προσόντα κατά τις κείμενες διατάξεις και κανονισμούς. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχή, των προστηθέντων του και τρίτων για όλες τις πράξεις και παραλείψεις του προσωπικού αυτού
κατά την εκτέλεση ή εξ αφορμής της υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
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την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας τρίτων θα υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της και αν η
Αναθέτουσα Αρχή ήθελε υποχρεωθεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για τους παραπάνω λόγους θα δικαιούται να
το παρακρατήσει από την οφειλόμενη αμοιβή, επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων του κατά του Αναδόχου.
Κατά την εκτέλεση του έργου δεν δημιουργείται καμιά έννομη σχέση μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του
προσωπικού του Αναδόχου που απασχολείται στο έργο, ούτε μεταξύ του Αναδόχου και του προσωπικού της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μισθοδοτεί, ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους αυτής, της
προσφοράς του, της Διακήρυξης και του Νόμου, αλλά και σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης και της Τέχνης,
ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και να εκπληρώνεται με τον καλύτερο
τρόπο το αντικείμενο της Σύμβασης.
Σε εναντία περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί
να καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ως ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος
υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που
ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.
Από τις συμβάσεις, αναθέσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του Αναδόχου με τρίτους η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
ουδεμία υποχρέωση, ευθύνη ή δέσμευση έναντι των τρίτων αυτών. Ο Ανάδοχος υποχρεούται έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημία αυτού, αν το τρίτος στραφεί κατά του ελληνικού
δημοσίου, παράλληλα δε ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της Αναθέτουσας
Αρχής και να καταβάλλει σε αυτή όλες τις δαπάνες τις δίκης.
Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του
Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα τμήματα του Έργου που
προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά
τους.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Την εκτέλεση του Έργου παρακολουθεί, ελέγχει, αξιολογεί και εγκρίνει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η
οποία συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι
αρμόδια για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την παραλαβή των παραδοτέων του Έργου καθώς και
για την οριστική παραλαβή του Έργου.
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ως
προς την εκτέλεση του Έργου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου ως προς τους όρους της παρούσας
σύμβασης και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με αποτέλεσμα να σημειώνεται
καθυστέρηση στην υποβολή των παραδοτέων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να επιβάλλει τις προβλεπόμενες από τη διακήρυξη ρήτρες ή να κηρύξει αυτόν έκπτωτο σύμφωνα με τον ίδιο
όρο, μετά από σχετική εισήγηση της εν λόγω Επιτροπής.
Ο Ανάδοχος παρέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής πληροφορίες σχετικές με την υλοποίηση του
Έργου οποτεδήποτε του ζητηθεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα συντάσσει κατ’ απαίτηση εκθέσεις ενημέρωσης
επί της πορείας υλοποίησης του Έργου, τις οποίες θα υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Συντάσσει επίσης και υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, ειδικές εκθέσεις για τυχόν
έκτακτες δυσκολίες στην εκτέλεση του Έργου ή απαιτούμενες τροποποιήσεις του προγράμματος εκτέλεσης.
Ο Ανάδοχος τηρεί ακριβείς και συστηματικούς λογαριασμούς και αρχείο για τα παραδοτέα του Έργου που
προετοιμάζει, υλοποιεί ή παραδίδει σε εκτέλεση της Σύμβασης, και επιτρέπει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής να επιθεωρεί, οποιαδήποτε λογική στιγμή, το αρχείο και τους λογαριασμούς ή/και να παίρνει αντίγραφά
τους.
Εν προκειμένω η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του
έργου του Αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.
Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή
από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες.
Η παρακολούθηση, πιστοποίηση και παραλαβή των υπηρεσιών και των αντίστοιχων παραδοτέων του Αναδόχου
θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου
με το οποίο θα πιστοποιείται η εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση κάθε παραδοτέου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, δια της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο
του αναδόχου και τα επιμέρους παραδοτέα και εφόσον είναι εμπρόθεσμα και το περιεχόμενο τους είναι έγκυρο και
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 1 και 2 της σύμβασης, παραλαμβάνει το εκάστοτε παραδοτέο και τις
παρασχεθείσες υπηρεσίες του χρονικού διαστήματος αναφοράς και προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού
Πρωτοκόλλου Παραλαβής εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την υποβολή αυτού στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Εφόσον υπάρχουν παρατηρήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής επί του εκάστοτε
Παραδοτέου, αυτές αποστέλλονται εγγράφως στον Ανάδοχο. Οι παρατηρήσεις αυτές είναι συναφείς με τη φύση και
το περιεχόμενο του έργου του Αναδόχου όπως περιγράφεται στην παρούσα σύμβαση και είναι δυνατόν να
περιλαμβάνουν:
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων.
(β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά το χρονικό διάστημα
αναφοράς.
(γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Ανάδοχου.
Στην περίπτωση (α) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το παραδοτέο με συμπληρωμένες τις
διαπιστωθείσες ελλείψεις του, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Εάν το επανυποβαλόμενο
παραδοτέο προς την Αναθέτουσα αρχή, θεωρηθεί αιτιολογημένα και πάλι ότι παρουσιάζει ελλείψεις στο
περιεχόμενό του σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, με έγγραφό της που γνωστοποιείται στον Ανάδοχο εντός
διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανωτέρω επανυποβολή του παραδοτέου στην Αναθέτουσα ή εάν
παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Ανάδοχου ως έκπτωτου με την απλή αποστολή γνωστοποίησης της
εκπτώσεως με τηλεομοιοτυπία-φαξ.
Στην περίπτωση (β) ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα
σημεία που του επισημάνθηκαν, κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή διαπιστώσει
αιτιολογημένα και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών έχει το δικαίωμα να προβεί στην λύση της
σύμβασης βάσει του άρθρου 6 της παρούσας, αφού προηγουμένως το δηλώσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 6
ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (
€ άνευ Φ.Π.Α.), όπου € .................. συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(€ ...............…άνευ Φ.Π.Α.) για την αμοιβή του διαμεσολαβητή και 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
(54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) για επιλεγμένες αεροπορικές εταιρείες για την πληρωμή των υπηρεσιών marketing.
Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
-Η πληρωμή θα γίνει ως εξής:
Α.
€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (
€ άνευ ΦΠΑ) που αφορά στην αμοιβή του διαμεσολαβητή
με την παραλαβή του Α΄ παραδοτέου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή
παραλαβής εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης
Β. 67.276,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (54.254,84€ άνευ Φ.Π.Α.) μετά το πέρας του έργου και την
υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Ο ανάδοχος κατά το πέρας του έργου θα πρέπει να καταθέσει ιδιωτικό συμφωνητικό με τις επιλεγείσες
αεροπορικές εταιρείες, με το οποίο θα αποδεικνύει ότι το προϋπολογισθέν ποσό των 67.276,00€ θα καταβληθεί εξ
ολοκλήρου στις επιλεγείσες αεροπορικές εταιρείες για τις ενέργειες co-marketing που θα έχουν υλοποιήσει.
O Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφ ωνα με τον
νόμο είναι υπόχρεος.
Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής
αμοιβής.
Η καταβολή της αμοιβής γίνεται κατόπιν της οριστικής παραλαβής, την σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής
Υπηρεσιών» από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Η Αναθέτουσα, αφού παραλάβει το αντίστοιχο «Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών» από την Επιτροπή
Επίβλεψης - Παραλαβής, θα το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα τον καλέσει να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο
Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να
δρομολογηθεί η πληρωμή του:
1. Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ, από όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής), που οφείλει να καταβάλει εισφορές.
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του κράτους, σε ισχύ, το οποίο θα
αναφέρεται σε είσπραξη χρημάτων από φορείς Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης.
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται από το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Δ/νσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως
προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της.
Πέραν των ανωτέρων υπηρεσιών ο Ανάδοχος δε δικαιούται άλλης αμοιβής ή αποζημιώσεων οποιασδήποτε μορφής
για τις υποχρεώσεις που αναφέρονται ρητά στο παρόν.
Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις
ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική
διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων
Οργανισμών. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κλπ.)
που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Ιδίως βαρύνεται:
α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) και
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β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του
ν. 4412/2016).
γ) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

δ) παρακράτηση φόρου 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, (άρθρο 64 του Ν.4172/2013)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά
υπέρ ΟΓΑ.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύμβασης, ο Ανάδοχος προσκόμισε την αριθμ. ………... εγγυητική
επιστολή της Τράπεζας ………..., ποσού ……….€, η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή των
ανωτέρω υπηρεσιών και παραδοτέων και του συνόλου του έργου, καθώς και την εκπλήρωση όλων των
προβλεπόμενων στην παρούσα υποχρεώσεών του.
Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της
εγγυητικής επιστολής λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής με υπαιτιότητα του Αναδόχου ή μη έγκαιρης
αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 8
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της, σε κάθε περίπτωση που
ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή εκπληρώνει πλημμελώς οποιαδήποτε από τις συμβατικές
υποχρεώσεις του εν όλω ή εν μέρει, αφού το δηλώσει αμέσως μετά την διαπίστωση της πλημμέλειας εγγράφως προς
τον Ανάδοχο, αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να μην επιστρέψει την εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης, να καταβάλλει στον Ανάδοχο μόνο το ποσό που θα αντιστοιχεί στις παρασχεθείσες από
αυτόν υπηρεσίες μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης και να αναζητήσει από αυτόν κάθε ζημία που θα
προκύψει από την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ανέλαβε ως Ανάδοχος, εφόσον το ποσό της ζημίας
υπερβαίνει το ποσό της εγγυητικής επιστολής και μόνο ως προς το επιπλέον ποσό.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να καταγγείλει την σύμβαση οποτεδήποτε, ολικά ή μερικά,
ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση προς τον ανάδοχο τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία που θα
καθορίζεται στην ειδοποίηση ως ημερομηνία καταγγελίας. Σε περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή
υποχρεούται να επιστρέψει το εναπομένον υπόλοιπο των εγγυητικών επιστολών προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
και να καταβάλει στον Ανάδοχο κάθε ποσό που θα οφείλεται σε αυτόν κατά τους όρους του νόμου και της παρούσας
Σύμβασης, μετά την αφαίρεση και παρακράτηση τυχόν αξιώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια σε περίπτωση λύσης της εταιρίας, πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική
εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση του Αναδόχου.
ΑΡΘΡΟ 9
ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε
περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας, πέραν και ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων έννομων
συνεπειών, επιβάλλονται σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις και ποινικές ρήτρες που προβλέπονται στο Ν.4412/2016
και στις λοιπές κείμενες διατάξεις καθώς και στη σχετική διακήρυξη.
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ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται όλα τα περιστατικά που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου και ξεφεύγουν
κατ' αντικειμενική κρίση από τον έλεγχο του Αναδόχου και τα οποία ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή να
προληφθούν και να αποτραπούν παρά τις προσπάθειες που τυχόν θα κατέβαλε. Περιστατικά ανωτέρας βίας
προμηθευτών ή προστηθέντων και εντολοδόχων του Αναδόχου δεν θεωρούνται περιστατικά ανωτέρας βίας για τις
σχέσεις των μερών.
Περιστατικά ανωτέρας βίας που επηρεάζουν την εκτέλεση του έργου, συμφωνείται ότι αποτελούν λόγο
καθυστέρησης και δεν θεμελιώνουν αξίωση αποζημίωσης υπέρ του Αναδόχου για τυχόν δαπάνες ή οικονομική του
επιβάρυνση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΕΠΠΕ κάθε περιστατικό που κατά τα ανωτέρω
μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία, και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία δέκα ημερών από την επέλευση του, άλλως δεν θα έχει δικαίωμα να την επικαλεστεί.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων
του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις
του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφή της άδεια.
Η ανωτέρω υποχρέωση εχεμύθειας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, όπως και όλους τους
συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των
υπηρεσιών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα
οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες
που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του Αναδόχου.
Όλο το υλικό που παράγεται από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών παραδίδεται στην
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
ή λήξη της Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να διαφυλάττουν το απόρρητο των στοιχείων που
λαμβάνουν γνώση με την ευκαιρία και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα οποία σχετίζονται με τον
αντισυμβαλλόμενο, τα στελέχη του, τους προμηθευτές του ή τις εργασίες του. Επίσης, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά το απόρρητο επεκτείνεται και ηλεκτρονικό υλικό, μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, προγράμματα Η/
Υ που κάνουν χρήση ή λαμβάνουν γνώση οι συμβαλλόμενοι κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους, οποία ανήκουν
στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μην κάνει οποιαδήποτε άλλη, άμεση ή
έμμεση, χρήση αυτών πέραν αυτής που εξυπηρετεί τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης.
Ως εμπιστευτικές και απόρρητες θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που θα παρέχονται κατά διαστήματα και με
οποιονδήποτε τρόπο στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα, στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών του, κατά την
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Τα δικαιώματα επί των λογισμικών που ο Ανάδοχος τυχόν εγκαθιστά, παραμένουν στους νόμιμους δικαιούχους. Με
την οριστική παραλαβή, η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τη μη αποκλειστική άδεια χρήσης τους, υπό τους όρους και
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προϋποθέσεις που έχει νομίμως θέσει ο κατά περίπτωση κατασκευαστής τους.
Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα επί του συνόλου των υπηρεσιών του Αναδόχου και των προϊόντων τους,
πλην των αναφερομένων στην ανωτέρω παράγραφο, ρητώς εκχωρούνται, παραχωρούνται και μεταβιβάζονται από
τον παραπάνω στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στη
σχετική Σύμβαση, η οποία καλύπτει πλήρως την αξία τους .
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των παραδοτέων,
παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή για αυτά
Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα
σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν
από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και
γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου και να αναλάβει με δικές του δαπάνες
τυχόν δίκες.
Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε δαπάνη η/και έξοδα τα οποία θα κληθεί
να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή
αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.
ΑΡΘΡΟ 12
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των συμφωνημένων
υπηρεσιών.
Απαγορεύεται και είναι άκυρη -και χωρίς έννομα αποτελέσματα για τον Αναθέτοντα- κάθε είδους μεταβίβαση ή
εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κάθε δικαιώματος, απαίτησης ή
αγωγής που τυχόν έχει κατά του Αναθέτοντος από ή σε σχέση με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται στον Ανάδοχο η εφάπαξ εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του επί της αμοιβής
του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, σε τραπεζικά ή πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην
Ελλάδα.
Στην περίπτωση αυτή και μετά τη νόμιμη αναγγελία ο Αναθέτων θα αφαιρεί από κάθε πληρωμή και θα παρακρατεί
τις ακόλουθες απαιτήσεις ή οφειλές, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά τον χρόνο της καταβολής της εκχωρηθείσας ή
ενεχυρασθείσας απαίτησης, ανεξάρτητα από τον χρόνο γέννησης τους:
α) κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται
β) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς οποιονδήποτε τρίτον, ο οποίος θα είχε δικαίωμα να την εισπράξει από την
Αναθέτουσα Αρχή
γ) κάθε οφειλή του Αναδόχου προς το Δημόσιο που θα προκύπτει από το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας,
του οποίου η προσκόμιση είναι απαραίτητη κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό
αντικείμενο (είδος, ποσότητα, παραδοτέα, ύψος σύμβασης) και πραγματοποιούνται με έγγραφη συμφωνία των
συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 132 και 201 του Ν.4412/2016.
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ΑΡΘΡΟ 14
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, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που
παρέχεται μόνον εγγράφως.
ΑΡΘΡΟ 15
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η σύμβαση αυτή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχουν εφαρμογή,
όπως ορίζεται στο άρθρο 129 του Ν.4412/2016
α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016
β) οι όροι της παρούσας
γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας και λοιπές σχετικές διατάξεις.
Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που καταρτίστηκε σε πέντε
(5) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, έλαβαν δε τέσσερα (4) η Αναθέτουσα Αρχή και
μία (1) ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Για τον ανάδοχο

Ο Τομεάρχης Τουρισμού

……………………………………………..

……………………………………………..

