
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

1 
 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198  

Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Ι. Σπάνδος 

ΤΗΛ.: 2310 403003 

FAX:  2310 404055 

Email i.spandos@rdfcm.gr  

 

 

Θεσσαλονίκη, 22/03/2019 

Αρ. Πρωτ: ττ 880 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Περιφερειακού  Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
 

Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 /Α΄/7-6-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Άρθρα 190-193). 

2. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη 
διοίκηση Ενσωμάτωσης», Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Φ.Ε.Κ. 85/Α΄/11-4-2012).   

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

4. Το Ν.4270/2014  Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις  (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. 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».    

6. Την με Αριθμ. Π1/2380/12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη «Ρύθμιση των 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 
Ναυτιλίας και Αιγαίου  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.2690/1999 περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9-3-1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ.112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τον Ν.4152/2013 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν.4064/2012 και 4127/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013). 

10. Την υπ’ αριθ. 2141/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των ΠΤΑ» 
(ΦΕΚ 78/Β/4-2-98). 

11. Την υπ’ αριθ. 4683/98 απόφαση του Υπουργού ΕΣΔΔΑ «Κανονισμός προσωπικού των ΠΤΑ» (ΦΕΚ 140/Β/18-2-98). 

12. Τον Ν. 4281/2014: «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου   
Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α' 160/08-08-2014. 

13. Την 1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG 
IPA Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020», Θεματική Προτεραιότητα: 2c. Promoting sustainable transport and improving 
public infrastructure. 
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14. Τη συμμετοχή του ΠΤΑ ΚΜ ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης με τίτλο: “Greece and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” και ακρωνύμιο “We Cross Borders”. 

15. Την από 28-04-2017 (αριθμ. πρωτ. ΠΤΑ ΚΜ 993/2017) ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Κοινή 
Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020» 
ότι η πρόταση “We Cross Borders” εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. 

16. Την υπ’ αριθμ. SC033 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου “Greece and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” και ακρωνύμιο “We Cross Borders”. 

17. Την υπ’ αριθμ. 725/2018 (121η συνεδρίαση της 26/01/2018) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω8ΧΧΟΡΡΓ-287) με την οποία έγινε αποδεκτή η 
αρμοδιότητα της διαχείρισης και της υλοποίησης των δράσεων  του έργου «Greece and The former Yugoslav 
Republic of Macedonia Border Infrastructure Development» («Ανάπτυξη Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και 
Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας») και ακρωνύμιο «We Cross Borders». 

18. Την υπ. αριθμ. 17/2019 (4η συνεδρίαση της 15-03-2019) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia 
Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009».   

19. Την καταγραφή (19REQ004628920) και έγκριση (19REQ004659214) του αιτήματος  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ. 

 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

 
Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of 

Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» και 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών.   

Ο προϋπολογισμός του προκηρυσσόμενου έργου είναι 26.854,84 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή 6.445,16 € Ευρώ, 

Σύνολο 33.300,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of 

Macedonia Border Infrastructure Development” με ακρωνύμιο “We Cross Borders” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009».   

 

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η  08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

 
15.00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 09/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

 
Κάθε θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με το διαγωνισμό, περιγράφεται και αναλύεται στη διακήρυξη που 

ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη  στo τηλ. 2310-403003, φαξ: 2310-404055 e-mail: 

i.spandos@rdfcm.gr, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ιωάννης Σπάνδος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655 Θεσσαλονίκη. 
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Το  πλήρες  κείμενο  της  διακήρυξης  είναι  αναρτημένο  στον  πίνακα  ανακοινώσεων  του  Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και διατίθεται προς ενημέρωση, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΤΑ ΚΜ 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.rdfcm.gr/
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας 198  
Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Ι. Σπάνδος 
ΤΗΛ.: 2310 403003 
FAX:  2310 404055 
Email i.spandos@rdfcm.gr 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Διακήρυξη Συνοπτικού  Διαγωνισμού 
 
 

με τίτλο: 
 
 
«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former 
Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009».    
 
 
 

Προϋπολογισμός 33.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
 
 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% 
 

από Εθνικούς Πόρους 
 
 
 

Αναθέτουσα  Αρχή: Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2019 
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Συνοπτικά Στοιχεία 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ττ 880 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

«Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του 
έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure 

Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009» 
 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

“Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure 
Development” με ακρωνύμιο We Cross Borders του Προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009» και κωδικό 2018ΕΠ40860010 

ΦΟΡΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:     Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Κεντρικής Μακεδονίας 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Σύμβαση Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης 
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: 

• 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

• 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

• 72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού 

• 22140000-3 Ενημερωτικά Έντυπα 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ANΑΘΕΣΗΣ: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – 
τιμής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή 
προσφορών ανέρχεται σε 33.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: Κοινοτική συμμετοχή 85% – Εθνική Συμμετοχή 15% 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30.12.2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΚΑΙ 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

08/04/2019  και ώρα 15:00 π.μ. 

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

6 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Βασιλίσσης Όλγας 198,  54655 
Θεσσαλονίκη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ  ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 
09/04/2019 και ώρα 10.00 π.μ. 

 
 
 
 

1.  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας  Αρχής 

 
 

 
Επωνυμία Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Βασιλίσσης Όλγας 198 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54655 

Τηλέφωνο 2310 403003 

Φαξ 2310 404055 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο i.spandos@rdfcm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ιωάννης Σπάνδος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.rdfcm.gr 

 
 

Είδος Αναθέτουσας  Αρχής 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠΙΔ  και ανήκει στο Δημόσιο Τομέα. 
 
 
 

Κύρια δραστηριότητα  Α.Α. 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

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

διευθύνσεις (URL) : 
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• https://diavgeia.gov.gr, 
 

• www.eprocurement.gov.gr, 
 

• www.rdfcm.gr 
 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη   στo τηλ: 2310-403003, φαξ: 2310-404055, e- mail: 

i . s p a n d o s @ r d f c m . g r ,  αρμόδιος υπάλληλος Ιωάννης Σπάνδος, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655, Θεσσαλονίκη. 

 
 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας 
 

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

Χρηματοδότηση  της σύμβασης 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 

2014 TC 16 I5CB 009»  και κωδικό 2018ΕΠ40860010 και  βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου “We Cross Borders” 

ΚΑΕ 2018ΕΠ40860010. 

 
 

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  της σύμβασης 

 
Αντικείμενο της σύμβασης   είναι η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του 

έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί 

στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 

16 I5CB 009». 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο  κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 

συμβάσεων (CPV):  

• 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

• 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

• 72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου Ιστού 

• 22140000-3 Ενημερωτικά Έντυπα 
 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 33.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 26.854,84 €, ΦΠΑ: 6.445,16 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη λήξη του έργου, ήτοι έως τις 30.12.2019. 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:C.Kiskini@rdfcm.gr
mailto:C.Kiskini@rdfcm.gr
mailto:k.michailidis@rdfcm.gr
mailto:k.michailidis@rdfcm.gr
mailto:k.michailidis@rdfcm.gr
mailto:k.michailidis@rdfcm.gr
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της παρούσας διακήρυξης. 

 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής. 

 
 

1.4  Θεσμικό πλαίσιο 

 
 

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

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως: 

 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  

τροποποίηση  διατάξεων  για  την  πρωτοβάθμια  Αυτοδιοίκηση  και  την  Περιφέρεια  και άλλες διατάξεις» «Περί 

συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

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

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

3.  Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 

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

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», 

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

διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», 

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

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

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

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

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

8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

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

Θέματα», 

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

στοιχεία», 

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

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

παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

12.  Τον  Κανονισμό  Οικονομικής  Διοίκησης  και  Διαχείρισης  των  Περιφερειακών  Ταμείων 

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β), 

13.  Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140Β), 

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

Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και  Έλεγχου των  Προγραμμάτων του  Στόχου «Ευρωπαϊκή 

Εδαφική Συνεργασία», 
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15.      Το Programme Manual του «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009», 

16.    Την  Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών, 

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

18.  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, 

19. Την 1η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG 
IPA Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020», Θεματική Προτεραιότητα: 2c. Promoting sustainable transport and improving 
public infrastructure. 

20. Τη συμμετοχή του ΠΤΑ ΚΜ ως εταίρου στην υποβολή της πρότασης με τίτλο: “Greece and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” και ακρωνύμιο “We Cross Borders”. 

21. Την από 28-04-2017 (αριθμ. πρωτ. ΠΤΑ ΚΜ 993/2017) ενημέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την Κοινή 
Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Ελλάδα – π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020» 
ότι η πρόταση “We Cross Borders” εγκρίθηκε για χρηματοδότηση. 

22. Την υπ’ αριθμ. SC033 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) του έργου “Greece and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” και ακρωνύμιο “We Cross Borders”. 

23. Την υπ’ αριθμ. 725/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω8ΧΧΟΡΡΓ-287) με την οποία έγινε αποδεκτή η αρμοδιότητα της διαχείρισης και της 
υλοποίησης των δράσεων  του έργου «Greece and The former Yugoslav Republic of Macedonia Border 
Infrastructure Development» («Ανάπτυξη Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας») και ακρωνύμιο «We Cross Borders». 

24. Την υπ. αριθμ. 17/2019 (4η συνεδρίαση της 15-03-2019) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για τη 
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 
Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia 
Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009». 

25. Την καταγραφή (19REQ004628920) και έγκριση (19REQ004659214) του αιτήματος  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων-ΚΗΜΔΗΣ. 

 

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια  διαγωνισμού 

 
 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 π.μ. 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην οδό 

Βασιλίσσης Όλγας 198, στις 09/04/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

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

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασ. Όλγας 198, 54655, Θεσσαλονίκη, υπόψη κ. Ιωάννη 

Σπάνδου, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των 

διαγωνιζομένων. 

 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης 
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προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 
1.6     Δημοσιότητα 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις 

διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.rdfcm.gr 

 
 

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες  στη διαδικασία σύναψης 

 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 

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

τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που 

έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  

περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 

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

κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

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

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
 

1.8 Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 

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

Διαγωνισμού   που θα συσταθεί με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας. 

 
3. Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που θα συσταθεί με απόφαση του 

 
Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

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

 
Προέδρου του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.  
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2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
 

2.1  Γενικές Πληροφορίες 

 
 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

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

 
-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

-  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 
•  οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 
2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης είναι αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις 

διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.rdfcm.gr 

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

να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνος υπάλληλος Ιωάννης Σπάνδος, τηλ. 2310 403003, φαξ: 2310 

404055, e-mail:  i.spandos@rdfcm.gr  κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08.00 – 14.00. 

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

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

ενδιαφερόμενο. 

 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινήσεων 
 

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

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

που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

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

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

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

http://www.rdfcm.gr/
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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  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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

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

05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

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

από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω 

εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 

μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή   

Επιχείρηση   με   τη   μορφή   επικυρωμένης   φωτοτυπίας   προερχόμενης   είτε   από   το   νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο 

από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘Apostile’ 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την 

έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5  Εγγυήσεις 

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

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

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια 
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ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 
 

 

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

παραπάνω παραγράφου. 

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

εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 

καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 

της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη 

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

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

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

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

εγκυρότητά τους. 

 
2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής  - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 
 

2.2.1  Δικαιούμενοι συμμετοχής 
 

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

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

εγκατεστημένα σε: 

 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

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

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
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2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει 

από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 

σύμβαση. 

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

αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής 
 

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

 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού 
 

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

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα 

από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

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

 

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

 

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

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,  σ.  1)  

και  στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2003/568/ΔΕΥ  του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  

ορίζεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  ή  στο  εθνικό  δίκαιο  του οικονομικού φορέα, 

 

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

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

 

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

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

καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3)  ή  ηθική  αυτουργία  ή συνέργεια ή απόπειρα 

διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 

στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, 

σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

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

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

διαχειριστές. 

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

 

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

 

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

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

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

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

ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία   ή/και όταν η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

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

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
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Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά   περίπτωση,   των   

δεδουλευμένων   τόκων   ή   των   προστίμων   είτε   υπαγόμενος   σε   δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 

τους. 

 

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

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

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

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

ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 

οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  

ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 2 του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

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

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

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

 

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

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

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

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

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

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

να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

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

σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

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

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 79 του Ν.4412/16 της παρούσας, 

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

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

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

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

το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 

έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

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

παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

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

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

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

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

σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 

σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που 

έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  

συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να  κάνει  χρήση  της  

ανωτέρω  δυνατότητας  κατά  την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

4412/2016. 
 

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

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

σύμβασης. 

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

18 
 

Κριτήρια Επιλογής 
 
 

2.2.4  Καταλληλόλητα  άσκησης επαγγελματικής  δραστηριότητας 
 

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

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. 

 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις 

(έτη 2015, 2016 και 2017) συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα, τουλάχιστον ίσο ή 

μεγαλύτερο από το διπλάσιο του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου (χωρίς ΦΠΑ). 

 
 

2.2.6  Τεχνική  και επαγγελματική  ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

 
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (έτη 2014 – 2018),  να έχουν εκτελέσει ως Ανάδοχοι ή ως Μέλη 

Αναδόχου   Ένωσης/Κοινοπραξίας   δύο   (2)   ολοκληρωμένα   Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργα Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης ή/και τεχνικής υποστήριξης,  

β) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας (έτη 2014 – 2018),  να έχουν εκτελέσει ως Ανάδοχοι ή ως Μέλη 

Αναδόχου   Ένωσης/Κοινοπραξίας   ένα    (1)   ολοκληρωμένο  Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργο, στο οποίο να περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση ενός Σχεδίου Δράσης που 

προϋποθέτει την ανάλυση πολιτικών και νομοθετικού πλαισίου. 

γ) να διαθέτουν  Ομάδα Έργου με τουλάχιστον τα εξής 4 συνολικά μέλη: 

• Υπεύθυνος Έργου 

• Αναπληρωτής υπεύθυνος έργου 

• 2 άτομα ως μέλη ομάδας έργου 

με την κάτωθι εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα: 

 
Υπεύθυνος  έργου: 

1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

2. Να διαθέτει τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία (ημερολογιακά έτη) 

3. Να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως υπεύθυνος ομάδας έργου τεχνικού συμβούλου στην 

υλοποίηση/διαχείριση έργων σε τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργα Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης ή/και τεχνικής 

υποστήριξης την τελευταία 5ετία (2014 -2018), καθώς και εμπειρία στην εκπόνηση Σχεδίων Δράσης που 

προϋποθέτουν την ανάλυση πολιτικών και νομοθετικού πλαισίου.  
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4. Να διαθέτει τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου: 

1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

2. Να διαθέτει  τουλάχιστον 8ετή επαγγελματική εμπειρία 

3. Να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως υπεύθυνος/αναπληρωτής υπεύθυνος ομάδας έργου 

τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση σε τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα 

(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργα Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης ή/και 

επιστημονικής υποστήριξης την τελευταία 5ετία (2014-2018). 

4. Να διαθέτει τουλάχιστον Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Μέλη Ομάδας Έργου 

1. Να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 

2. Να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία 

3. Ένα μέλος της ομάδας έργου που να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως μέλος ομάδας έργου στην 

υλοποίηση σε τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργα Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης ή/και τεχνικής  υποστήριξης την 

τελευταία 5ετία (2014-2018).  

4. Ένα μέλος της ομάδας έργου που να διαθέτει εμπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως μέλος ομάδας έργου στην 

υλοποίηση σε τουλάχιστον δύο (2) ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα (διασυνοριακά, 

διαπεριφερειακά, διακρατικά, και άλλα) έργα Τεχνικού Συμβούλου διαχείρισης ή/και τεχνικής  υποστήριξης την 

τελευταία 5ετία (2014-2018) στα οποία να περιλαμβάνεται και η διοργάνωση εκδηλώσεων.  

5. Να διαθέτουν τουλάχιστον  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 

2.2.7  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

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

της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, της παραγράφου  2.2.6  να  

στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους,   τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 
 
 

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

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

στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 
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την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και 

αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

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

στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.8  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 
 

2.2.8.1 Προκαταρκτική  απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
 

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

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

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

άρθρο  79  παρ.  4  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), 

σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

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

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

οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη  μορφή  είναι  

αναρτημένο  στην  ιστοσελίδα  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  (www.eaadhsy.gr)  και περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά  μέσα/Δικαιολογητικά  κατακύρωσης 
 

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

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

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

Ν. 4412/2016. 

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

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

υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  που  αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι λόγοι αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4-2.2.6). 

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

τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3. 
 
 

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

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 
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3.2 της παρούσης: 
 

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

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

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

αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα  πρόσωπα  που  έχουν  εξουσία  

εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 

παράγραφο, 

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

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Η  Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

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

ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους 

οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

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

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

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

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

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν 

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

τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4. 

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

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

του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του 

οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

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

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 

- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.4 
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προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό  επάγγελμά  τους  είτε  με  την  

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

την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός 

δραστηριοτήτων είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να αναφέρεται το 

ειδικό επάγγελμά τους. 

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

προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στη περίπτωση που η 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ή β) δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 

 
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα (έτη 2015, 

2016, 2017). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

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

κατάλληλο έγγραφο. 

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

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

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

πρωτοτύπου των αντίστοιχων συμβάσεων. 

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

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

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

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

διασυνοριακό/διαπεριφερειακό/ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, το αντικείμενο των εργασιών με αναφορά στο 

ζητούμενο τομέα υπηρεσιών, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης  του  έργου  και  η  θέση  του  οικονομικού  φορέα  

ως  επικεφαλής  στην  αντίστοιχη ομάδα έργου (αυτόνομα ή μέσω ένωσης/κοινοπραξίας). 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων η ζητούμενη εμπειρία αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο Κατάλογο 
 

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

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

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

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

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

διακρατικό/διασυνοριακό/διαπεριφερειακό/ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο, το αντικείμενο των εργασιών με 

αναφορά στο ζητούμενο τομέα υπηρεσιών, οι ημερομηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου και η θέση στην 

αντίστοιχη ομάδα έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για 
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την απόδειξη των ανωτέρω. Η Γνώση της Αγγλικής αποδεικνύεται βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, ενώ όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα 

για την απόδειξη αυτής πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και η 

μετάφραση αυτού, σε απλά αντίγραφα. 

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

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

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

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 

προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 

ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

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

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

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

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

παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
2.3     Κριτήρια Ανάθεσης 

 
 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο  ανάθεσης της  Σύμβασης είναι  η  πλέον  συμφέρουσα προσφορά, η  οποία  εκτιμάται βάσει  των κάτωθι 

κριτηρίων: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονομικό φορέα του 
αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης 

Σ1 20% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας  και  

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας  υλοποίησης 

Σ2 30% 

Κ3 Η  ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης  

σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

Σ3 40% 

Κ4 Η επάρκεια  και σαφήνεια  κατανομής  αρμοδιοτήτων στα   

μέλη    της   Ομάδας   Έργου    και   τα   επίπεδα 

διοίκησης 

Σ4 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ               100% 

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ
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2.3.2  Βαθμολόγηση  και κατάταξη προσφορών 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 

ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 

απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 
 
 

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

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

επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε  συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα  προκύπτει  από  το άθροισμα των 

σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

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

 
U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3  .Κ3+Σ4  .Κ4 

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

 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 
Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τεχνικής  και  οικονομικής  αξιολόγησης  κατά  τα  προηγούμενα,  η  Επιτροπή 

 
Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

 
Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

 
όπου: 

 
Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

 
UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα UΜΑΧ 

= ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς ΒΚ = το 

συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα ΒΜΙΝ = το 

συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 
Η  πρώτη  στο  Συγκριτικό  Πίνακα  κατάταξης, δηλαδή  η  προσφορά  εκείνη  με  το  μεγαλύτερο βαθμό  Β, θεωρείται 

η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 
2.4  Κατάρτιση - Περιεχόμενο  Προσφορών 

 
 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. Δεν 

επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 
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προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

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

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  

κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

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

επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται 

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

188). 
 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

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

παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του 

προσφέροντα και  τα εξής: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ 198 

54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav 

Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  08/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
15.00  π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00  π.μ. 
 

ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

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

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

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

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

 

2.4.3. Περιεχόμενο  προσφορών 
 

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

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

26 
 

 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους υποφακέλους) πρέπει να αναγράφονται 

ευκρινώς τα πλήρη στοιχεία του προσφέρονται και τα εξής: 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  TAMEIO ANAΠΤΥΞΗΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΑΣ. ΌΛΓΑΣ 198 

54655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav 

Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» 

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  08/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

15.00  π.μ. 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 09/04/2019 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00  π.μ. 

 
ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

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

τρίτος την οικονομική προσφορά. 

 
 

2.4.4  Περιεχόμενα  Φακέλου «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής» 
 

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

το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του   άρθρου   79   του   ν.   

4412/2016.   Το   ΤΕΥΔ   καταρτίζεται   βάσει   του   τυποποιημένου   εντύπου   του Παραρτήματος Α της Απόφασης 

158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  

της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ). 

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

φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.5. Περιεχόμενα  φακέλου « Τεχνική Προσφορά» 
 

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

σε σειρά: 

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

 
 

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

αντικειμένου  της σύμβασης 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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3.   Ανάλυση  του  αντικειμένου  της σύμβασης  σε ενότητες  εργασιών  και σύνδεσή  τους  με τα ελάχιστα 

απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα 

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

 
Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να αναφέρει στις 4 ανωτέρω ζητούμενες ενότητες με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο 

την προτεινόμενη αναλυτική μεθοδολογία υλοποίησης ανά παραδοτέο για τα χρονικά στάδια του έργου και τις 

περιλαμβανόμενες σε αυτό δράσεις και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 

υποψηφίου οικονομικού φορέα και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι 

έχει κατανοήσει με πληρότητα και αρτιότητα το αντικείμενο της διακήρυξης. 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β της διακήρυξης και δίνεται 

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 στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 

προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και 

τεκμηριώνεται στην  παρούσα διακήρυξη. 

 

2.4.7  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 μηνών από την 

επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

πριν από τη λήξη της, 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 
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συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  

τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 

οικονομικοί φορείς. 

 

2.4.8  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

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

περίπτωση, προσφορά: 

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

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

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

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

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

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

ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το 

άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

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

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

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

αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

 
στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

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

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

2.4.9 Ασυνήθιστα  χαμηλές προσφορές 

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν  από  

τους  οικονομικούς  φορείς  να  εξηγήσουν  την  τιμή  ή  το  κόστος  που  προτείνουν  στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

αναθέτουσας αρχής. 

2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν ιδίως: 
 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των 
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υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 
 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την παρ. 
 

2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16, 
 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16, 
 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

89 του Ν.4412/16. 

 
3.  Η  αναθέτουσα  αρχή  αξιολογεί  τις  παρεχόμενες  πληροφορίες,  σε  συνεννόηση  με  τον  προσφέροντα. Μπορεί 

να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό 

επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν  ότι  η  προσφορά  είναι  

ασυνήθιστα  χαμηλή,  διότι  δεν  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 

Ν.4412/16. 

 
 

4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής 

ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον λόγο, μόνο μετά από 

διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, 

την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την 

έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες 

αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 

 
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε 

πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος 

ή εθνικά τεχνικά πρότυπα-σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις 

λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 

2.4.10  Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές 

 
 

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

προσφερόντων, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3.2. 

 
2. Στην ως άνω περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 

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

επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
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κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και 

παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 
 
 
 
 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
 

3.1  Αποσφράγιση  και αξιολόγηση  προσφορών 

 

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

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

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

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

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

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 
Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

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

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

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

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

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής: 
 

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

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

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

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

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  

και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Οι 

προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους αποχωρούν. 

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

εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται 

αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 

εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
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αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και 

ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν  αποδεκτές  κατά  τα  προηγούμενα  ως  

άνω  στάδια  α΄και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Τα   αποτελέσματα  των   ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με   απόφαση  του   αρμοδίου  οργάνου  της 

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

Κατά   των   ανωτέρω   αποφάσεων   χωρεί   ένσταση,   σύμφωνα   με   το   άρθρο   127   του Ν.4412/2016. 
 
 

Η   αποσφράγιση  των   φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς  και   οικονομικής προσφοράς 

δύναται να γίνει και  σε  μία  δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της επιτροπής βάσει του άρθρου 117 του 

Ν.4412/2016. 

 
 

3.1.1. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016  

όπου  ορίζεται  ότι  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών,  η  αναθέτουσα  αρχή μπορεί να καλεί 

εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι  μικρότερη  από  

επτά  (7)  ημέρες  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

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

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

αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων 

της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 

του ν.4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 

εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 

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

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

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

υποβληθεί. 

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

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

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

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
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πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει   ασάφειες   ή   

ήσσονος   σημασίας   ατέλειες,   επουσιώδεις   παραλείψεις   ή   πρόδηλα   τυπικά   ή υπολογιστικά σφάλματα που η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την 

ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

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

δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 
 
 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής δικαιολογητικών  κατακύρωσης  - Δικαιολογητικά  κατακύρωσης 

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

εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 αυτής καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής 

των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής. 

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

στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 
 

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

ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει 

ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης  ειδοποίησής  του.  Η  

Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε 

(15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι   υπέβαλαν   παραδεκτές   προσφορές   λαμβάνουν   γνώση   των   παραπάνω   δικαιολογητικών   που 
 

κατατέθηκαν. 
 

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

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

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

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

δικαιολογητικών ή 

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

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

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή  ακριβή δήλωση ή  δεν προσκομίσει ένα ή 
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περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής επιλογής 

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

ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση  - σύναψη σύμβασης 

 

Η   Αναθέτουσα   Αρχή   κοινοποιεί   επί   αποδείξει      με   κάθε   πρόσφορο   τρόπο,   όπως   τηλεομοιοτυπία, 

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

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

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

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

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

αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

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

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

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

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

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. 

 
3.4 Ενστάσεις 

  

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

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

προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.     Για  την  άσκηση ένστασης κατά της 

διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

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

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

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

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 
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Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του Δημοσίου, ποσού που 

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

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

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

3.5     Ματαίωση Διαδικασίας 

 

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

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 

και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 

του άρθρου 105. 
 
 

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

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

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
 

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

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

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

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

επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην 

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

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

περιβάλλοντος. 
 

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

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

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

σφάλμα ή η παράλειψη. 

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

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

της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 

του Ν.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 
 

4.  ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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4.1  Εγγυήσεις   (καλής εκτέλεσης) 

 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β 

του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

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

στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. 

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

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

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

αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

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

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

ορίζει. 

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

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

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση 

των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 
 
 

4.2     Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα  νομοθεσία 

 

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

και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 
4.3  Όροι εκτέλεσης  της σύμβασης 

 

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

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

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

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

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

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

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

 

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

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

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

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

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 

εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 

σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  

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

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

την ως άνω διαδικασία. 

 
4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, εφόσον το(α) 

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

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

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

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

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 

 
4.5     Τροποποίηση - επέκταση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

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

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

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 
 

4.6     Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

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

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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5.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

5.1  Τρόπος πληρωμής 

 

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

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

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

Αναλυτικά οι πληρωμές θα γίνουν ως ακολούθως:  

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων μίας (1) τελικής συνάντησης και μίας (1) συνάντησης της 

οργανωτικής επιτροπής (Steering Committee meeting) στην Ελλάδα. 50% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα 

καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή της 

απολογιστικής έκθεσης για την τελική συνάντηση και 50% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην 

οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή της απολογιστικής έκθεσης 

για την συνάντηση της οργανωτικής επιτροπής. 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: δύο (2) εκθέσεις προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε εξάμηνο υλοποίησης.  

50% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή της κάθε μίας από τις δύο (2) εκθέσεις προόδου. 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Δημιουργία Πλάνου Επικοινωνίας (Communication Plan). Δημιουργία/Σχεδιασμός Λογοτύπου του 

έργου. Δημιουργία/Σχεδιασμός υλικού προβολής και προώθησης του έργου. 100% του συμβατικού τιμήματος, 

όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή 

του εν λόγω παραδοτέου. 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Μία (1) ιστοσελίδα.  80% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική 

προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση της κατασκευής της ιστοσελίδας μετά την παραλαβή από την 

αρμόδια επιτροπή του εν λόγω παραδοτέου και 20% στη λήξη του έργου.  

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Σχεδιασμός και Εκτύπωση των Φυλλαδίων (Leaflets) του έργου. Σχεδιασμός και Εκτύπωση των 

Αφισών (Posters) του έργου. Υποστήριξη στη δημιουργία τεσσάρων (4) Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) του 

έργου. 100% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την 

παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του εν λόγω παραδοτέου. 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου σχετικά με την ασφάλεια στη 

Διασυνοριακή περιοχή. 100% του συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του 

αναδόχου, μετά την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή του εν λόγω παραδοτέου. 

• ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Ανάλυση των πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργία Σχεδίου Δράσης. 100% του 

συμβατικού τιμήματος, όπως θα καθοριστεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου, μετά την παραλαβή από 

την αρμόδια επιτροπή του εν λόγω παραδοτέου. 

 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα γίνεται σε ευρώ  με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
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και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

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

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

έγγραφα της σύμβασης. 

 
 

5.2     Κήρυξη οικονομικού  φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

 

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

την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  

κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

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

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

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

συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 

άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

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

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

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

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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

μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

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

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

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

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

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

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

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

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν  μέσα  στη  
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συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

 
5.3     Διοικητικές  προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 

 

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

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

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

6.  ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

6.1  Παρακολούθηση  της σύμβασης 

 

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

Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται   στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016. 

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

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι  υπάλληλοι  

της  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  στους οποίους ανατίθενται 

επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

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

ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία 

που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 

 
6.2 Διάρκεια σύμβασης 

 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έως την 30.12.2019.   
 
Για  τα  επιμέρους  στάδια  παροχής  υπηρεσιών  ή  υποβολής  των  παραδοτέων  ορίζονται  τμηματικές /ενδιάμεσες  
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προθεσμίες  σύμφωνα  με  το  χρονοδιάγραμμα  που  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  Α  της παρούσης. 

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

Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη 

λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

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

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

σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 

τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου  της σύμβασης 

 

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

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

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

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

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

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

καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 

καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

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

αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες   παρεκκλίσεις.   

Μετά   την   έκδοση   της   ως   άνω   απόφασης,   η   επιτροπή   παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

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

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών  από  την  

ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την απόρριψή του, θεωρείται ότι 

η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

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

προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι 

εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων 

και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
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6.4     Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

 

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

απόφαση   της   Αναθέτουσας   Αρχής   μπορεί   να   εγκρίνεται   αντικατάσταση   των   υπηρεσιών   ή/και παραδοτέων  

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

από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία 

που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, 

ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 

της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

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

του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α – Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου  της Σύμβασης 

 

Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης προς το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου: “Greece and the former Yugoslav Republic of 

Macedonia Border Infrastructure Development”(«Ανάπτυξη Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής 

Δημοκρατίας της Μακεδονίας») με ακρωνύμιο “We Cross Borders” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009».  

 

Το εταιρικό σχήμα του έργου: “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure 

Development” («Ανάπτυξη Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας») με ακρωνύμιο “We Cross Borders” περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις (4) εταίρους από τις δύο χώρες (2) 

χώρες:  

• Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης - LB 

• Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση Τελωνείων της ΠΓΔΜ – PB2 

• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας – PB3 

• Υπουργείο Εσωτερικών της ΠΓΔΜ – PB4. 

 

Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης  Πρόσκλησης  για υποβολή προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 και 

συγκεκριμένα στην Θεματική Προτεραιότητα: 2c. Promoting sustainable transport and improving public infrastructure. 

Συνοπτικά Χαρακτηριστικά  του έργου “We Cross Borders” 

 
Τίτλος Προγράμματος 
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«Ανάπτυξη Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας -

Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development”.  

Ακρώνυμο: We Cross Borders 

 
Στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι η «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the 

former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα 

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

  Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.  

Το έργο "We Cross Borders" αποσκοπεί στη βελτίωση των τελωνειακών υπηρεσιών, των παρεχόμενων στους πολίτες 

και τις επιχειρήσεις των δυο γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα, ενώ αναμένεται να συμβάλλει 

καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης που θα προκύψει από την αύξηση του τουριστικού ρεύματος 

μεταξύ των δύο  χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, τα οφέλη του έργου αναμένεται να είναι:  

• Η βελτίωση του επιπέδου των τελωνειακών υπηρεσιών στους Συνοριακούς Σταθμούς Ευζώνων και 

Bogorodica. 

• Η εξυπηρέτηση των διερχόμενων οχημάτων και ταξιδιωτών και η υποστήριξη της Τελωνειακής Υπηρεσίας 

μέσω αυτοματοποιημένων συστημάτων, σε επταήμερη και εικοσιτετράωρη βάση. 

• Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για το προσωπικό των τελωνείων των δύο χωρών. 

• Η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των διερχομένων και την προώθηση 

προϊόντων στα τελωνεία. 

• Η βελτίωση της ασφάλειας των τουριστών. 

• Η μείωση (μέχρι εξάλειψης) της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα σύνορα Ευζώνων και Bogorodica. 

• Η πρόληψη και αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων ή/και ναρκωτικών. 

• Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. 

• Η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων στην περιοχή των συνόρων. 

• Η ενίσχυση των διμερών εμπορικών συναλλαγών. 

• Η αποτελεσματικότερη εποπτεία και προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας. 

 

Αντικείμενο του Έργου του Συμβούλου 

Στη συνέχεια δίδεται η περιγραφή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου: 

Πακέτο Εργασίας 1 (WP1): Συντονισμός & Διαχείριση Έργου  

Δράση: Διοργάνωση μίας (1) τελικής συνάντησης και μίας (1) συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής (Steering 

Group meeting), στο πλαίσιο του Παραδοτέου D1.3.2 

Οι ανωτέρω συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη. Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των συναντήσεων 
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θα οριστεί σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

▪ Προετοιμασία λίστας αποδεκτών.  

▪ Προετοιμασία ατζέντας και αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων. 

▪ Γραμματειακή υποστήριξη (υποδοχή συμμετεχόντων, εγγραφές, παρουσιολόγιο, κλπ.). 

▪ Παροχή ενός (1) coffee breaκ & ενός (1) ελαφριού γεύματος (light lunch).  

▪ Εκτύπωση ατζέντας και παρουσιάσεων.  

▪ Παροχή όλου του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού (μικροφωνική εγκατάσταση, φορητά μικρόφωνα, laptop, 

data projector, οθόνη προβολής, κλπ.). 

▪ Συγγραφή πρακτικών και απολογιστικής έκθεσης.   

▪ Παροχή πληροφοριακού υλικού και κάθε απαιτούμενης διευκόλυνσης στους συμμετέχοντες. 

▪ Σύνταξη δύο (2) δελτίων τύπου και Δημιουργία ενός (1) Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter). 

▪ Ενοικίαση αίθουσας. 

 

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1α: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων 

μίας (1) τελικής συνάντησης στην Ελλάδα 

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

πραγματοποίηση της συνάντησης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1β: Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων 

μίας (1) συνάντησης της Οργανωτικής Επιτροπής 

(Steering Committee Meeting) στην Ελλάδα 

Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 

πραγματοποίηση της συνάντησης 

 

Δράση: Δραστηριότητες συντονισμού, οικονομικής διαχείρισης και υποβολής αναφορών, στο πλαίσιο του 

Παραδοτέου D1.3.3 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην εξωτερική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της προόδου 

υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, τον συντονισμό των επιμέρους συναντήσεων και δράσεων του 

έργου, τη σύνταξη των αναφορών προόδου καθώς και την επικοινωνία με τον Επικεφαλής και τους υπόλοιπους εταίρους.  

Στο πλαίσιο των δράσεων 1.3.2. και 1.3.3 - Δραστηριότητες Συντονισμού, Συναντήσεων, Οικονομικής/Γενικής Διαχείρισης 

του έργου, ο Ανάδοχος θα αναλάβει να εκτελέσει τις ακόλουθες εργασίες: 

1. Συνεχής συλλογή στοιχείων σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

έργου.  

2. Καταγραφή της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου στη σχετική φόρμα- ηλεκτρονικό 

εργαλείο που διατίθεται από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» (Progress Report). Οι αναφορές προόδου θα πρέπει να υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε εξαμηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες του Προγράμματος. Οι εκθέσεις 
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αυτές θα υποβάλλονται και εγγράφως προς την Αναθέτουσα υπηρεσία σε 2 αντίγραφα και σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

3. Παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος και της υλοποίησης των παραδοτέων του έργου και ενημέρωση της 

Αναθέτουσας Αρχής με εξαμηνιαίες αναφορές σχετικά με την τήρηση τους και υποβολή προτάσεων για τις 

απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. 

4. Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και αναφορών για την πιστοποίηση δαπανών 

για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής. Οι αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου και πιστοποίησης 

δαπανών υποβάλλονται στην Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος σύμφωνα με τα υποδείγματα του 

Προγράμματος. Ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει σχετικό φάκελο (σε δύο αντίγραφα) στην Αναθέτουσα 

υπηρεσία που θα περιέχει τις λίστες δαπανών και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά τόσο σε έντυπη όσο και 

ηλεκτρονική μορφή. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε όλη τη διαδικασία της επαλήθευσης δαπανών (π.χ. 

προετοιμασία και παροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του διοικητικού και επιτόπιου ελέγχου. Η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την προετοιμασία περισσότερων του ενός αιτημάτων σε χρόνο που αυτή 

θα ορίσει, ανάλογα με την πρόοδο και την εξέλιξη των πληρωμών του έργου. 

5. Υποστήριξη στις συναντήσεις του έργου. Περιλαμβάνεται ενδεικτικά κατ’ ελάχιστον για κάθε συνάντηση τα εξής: 

προετοιμασία των παρουσιάσεων για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, σύνταξη των πρακτικών των 

συναντήσεων (καταγραφή των αποτελεσμάτων και των αποφάσεων των συναντήσεων με τη μορφή αναφοράς), 

αποστολή των πρακτικών και όλου του υποστηρικτικού υλικού (π.χ. λίστα συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, κλπ.) 

των συναντήσεων στην Αναθέτουσα Αρχή, σύνταξη δελτίων τύπου για λογαριασμού της Αναθέτουσας Αρχής.  

6. Παρακολούθηση της πορείας των δαπανών και ενημέρωση της Αναθέτουσας υπηρεσίας για τις ανάγκες 

χρηματοδότησης του έργου. 

7. Καθοδήγηση και υποστήριξη της Ομάδας Έργου της Αναθέτουσας Αρχής στην τήρηση των διαδικασιών του 

Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009», καθώς και στην 

υλοποίηση των δράσεων του έργου που έχει αναλάβει η Αναθέτουσα υπηρεσία. 

8. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής επί θεμάτων προβολής και δημοσιότητας βάσει των 

κανόνων δημοσιότητας του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009».  

9. Συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής επί θεμάτων σχετιζομένων με το εγκεκριμένο έργο, την 

εξέλιξή του, το νομικό πλαίσιο υλοποίησης και την παρακολούθηση των χρηματοροών. 

10. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την προετοιμασία, σύνταξη και υποβολή τυχόν συμπληρωματικών 

εκθέσεων, αναφορών και λοιπών εγγράφων (εκτός των περιοδικών) που ενδεχόμενα θα ζητηθούν από τον 

Επικεφαλής εταίρο ή/και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation 

Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» σε όλη τη διάρκεια του έργου. 

11. Προφορική και γραπτή επικοινωνία (ηλεκτρονική αλληλογραφία) με τον Επικεφαλής και τους υπόλοιπους  

εταίρους του έργου. 
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12. Συμμετοχή στις συναντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής με τους εταίρους του έργου και τα στελέχη της Κοινής 

Γραμματείας του Προγράμματος «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009». 

 

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:  Δύο (2) εκθέσεις προόδου (Progress 

Reports) φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για 

κάθε εξάμηνο υλοποίησης 

Ιούνιος 2019 (παράδοση έως τις 8 Ιουλίου 2019) 

Δεκέμβριος 2019  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1α: Αιτήματα πιστοποίησης δαπανών του 

έργου 

Προετοιμασία και υποβολή προς την Κοινή Γραμματεία 

(Joint Secretariat) του Προγράμματος «INTERREG IPA 

Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 

009» 

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αναθέτουσας 

Αρχής 

 

Πακέτο Εργασίας 2 (WP2): Επικοινωνία και Δημοσιότητα του Έργου 

Δράση:  Πλάνο Επικοινωνίας (Communication Plan) και Δημιουργία/Σχεδιασμός υλικού προβολής και προώθησης 

του έργου, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.3.1 

Η δράση αυτή αφορά στον ορισμό του γενικού σχεδίου δημοσιότητας του έργου, τους στόχους της στρατηγικής 

επικοινωνίας και δημοσιότητας. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίσει ότι όλο το υλικό επικοινωνίας θα παραχθεί σύμφωνα με 

τις οδηγίες του Προγράμματος Χρηματοδότησης του έργου. Επίσης, δελτία τύπου, προσκλήσεις, ατζέντες, φυλλάδια του 

έργου και οι κατευθυντήριες γραμμές θα διανέμονται ηλεκτρονικά μέσω μιας κοινής λίστας, συμπεριλαμβανομένων 

όλων των εμπλεκόμενων φορέων και των πιθανών ενδιαφερόμενων μερών. Πιο αναλυτικά: 

− Το πλάνο επικοινωνίας, στην Αγγλική γλώσσα (και executive summary στην ελληνική γλώσσα) και σύμφωνα με 

το υπόδειγμα του Information & Publicity Guide του Προγράμματος (http://www.ipa-cbc-

programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-

Guide_September2018.pdf ), θα αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας, της προβολής και της διάχυσης των 

δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου. Παράλληλα, θα προτείνει πολιτικές προώθησης της δικτύωσης και των 

συνεργασιών και θα καταλήγει στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων 

του έργου. Θα περιλαμβάνει ενδεικτικά: καθορισμό stakeholders, καθορισμό του μηνύματος, κανάλια 

προώθησης του μηνύματος και των αποτελεσμάτων του έργου. Καθορισμό του μείγματος χρήσης ΜΜΕ για την 

καλύτερη προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου, κλπ.  

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3:  Δημιουργία Πλάνου Επικοινωνίας 

(Communication Plan) 

Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 

Δράση:  Δημιουργία  και διαχείριση Διαδικτυακού τόπου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο του 

Παραδοτέου D2.3.2 

Πλήρης και Ολοκληρωμένη διαδικτυακή παρουσίαση του έργου “We Cross Borders” με γνώμονα την άρτια αισθητική, τη 

λειτουργικότητα αλλά και την εύκολη διαχείριση του περιεχομένου. Συντήρηση και επικαιροποίηση του ιστοτόπου με 

κείμενα και άλλο υλικό που θα του στέλνει η Αναθέτουσα υπηρεσία. 

Η ιστοσελίδα του έργου (θα είναι σε 3 γλώσσες) πρέπει να τηρεί τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο του Information 

& Publicity Guide του Προγράμματος (http://www.ipa-cbc-

programme.eu/gallery/Files/news/programme/12.09.2018/Information-%26-Publicity-Guide_September2018.pdf ).  

Προδιαγραφές - Λειτουργικότητα Διαχείρισης Περιεχομένου CMS (Content Management System). 

▪ Δυνατότητες παραμετροποίησης και επέκτασης. 

▪ Διαδραστικές εφαρμογές. 

▪ Δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών και ένταξης κειμένων και σελίδων σε αυτές. 

▪ Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών επιπέδων. 

▪ Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές 

(κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash) με τη κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να 

εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού (πχ. flash animation). 

▪ Συλλογή δεδομένων και εργαλεία αναφορών. 

▪ Υποστήριξη εσωτερικής μηχανής αναζήτησης. 

▪ Υποστήριξη Newsletter, ημερολογίου και διαχείρισης εγγράφου. 

▪ Δυναμικό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. 

▪ Δυνατότητα χρήσης ftp, για upload αρχείων εταιρικού ενδιαφέροντος, όπως πρακτικά συνεδριάσεων εταίρων, 

συνεδρίων , κλπ.). 

▪ Κατασκευή Website σε τρεις (3) γλώσσες με δυνατότητα διαχείρισης περιεχομένου. 

▪ Φόρμα επικοινωνίας. 

▪ Δυνατότητα αυτόματης αποστολής των Newsletters σε όσους έχουν δηλώσει ότι θέλουν να λαμβάνουν νέα του 

έργου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ SITE 

▪ Ο κατασκευαστής του site, πρέπει να παρέχει και υπηρεσίες παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας του site. 

▪ Οι προδιαγραφές φιλοξενίας πρέπει να είναι αυτές ενός σύγχρονου data center, και να υποδεικνύονται οι 

εγγυήσεις ασφάλειας λειτουργίας για διάστημα επιπλέον των 2 ετών από τη λήξη της σύμβασης. 

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ
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▪ Απεριόριστος χώρος στο δίσκο για αποθήκευση δεδομένων στο server. 

▪ Απεριόριστο Μηνιαίο Traffic. 

▪ Απεριόριστοι Email λογαριασμοί (POP3/IMAP). 

▪ User Friendly: εύκολη πλοήγηση στο μενού, γρήγορη ταχύτητα φόρτωσης, αρμονία πολυμεσικών στοιχείων, 

καλαίσθητο με σωστούς χρωματικούς συνδυασμούς. 

▪ Χρήση interactive maps. 

▪ w3c compatible: η ιστοσελίδα πρέπει να τηρεί τα πρότυπα W3C (World Wide Web Consortium). 

▪ Νέα/Άρθρα: δυνατότητα εισαγωγής νέων/άρθρων από τους διαχειριστές του συστήματος με ενσωμάτωση 

φωτογραφιών ή/και βίντεο. 

▪ Διαχείριση banners: δημιουργία μηχανισμού τοποθέτησης σε συγκεκριμένες θέσεις και παρακολούθησης 

επισκεψιμότητας διαφόρων banners. 

▪ Φόρμα επικοινωνίας: δημιουργία φόρμας επικοινωνίας μέσω της οποίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

επικοινωνήσει για διάφορα θέματα με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. 

▪ Φιλοξενία ιστοσελίδας μέχρι και 5 έτη μετά τη λήξη του έργου: το datacenter που θα φιλοξενήσει την ιστοσελίδα 

θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο με ISO 9001. 

▪ Domain Name: Κατοχύρωση domain name κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής για χρονικό διάστημα πέντε 

(5) ετών. 

▪ Εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΤΑ ΚΜ για την διαχείριση της ιστοσελίδας. 

▪ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί στην αγορά του ονόματος, κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας υπηρεσίας, και 

την κατοχύρωση του τουλάχιστον έως τη λήξη του έργου, δηλαδή στις 30/12/2019. 

Επίσης, ο Ιστότοπος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα παρακάτω: 

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός 

για την Προστασία Δεδομένων) και 

2. Νόμος υπ’ αριθμ. 4591 (ΦΕΚ 19/12-02-2019) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την 

προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου 

τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017. 

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4:  Μία (1) Ιστοσελίδα Η κατασκευή της Ιστοσελίδας του έργου θα πρέπει να 

έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η επικαιροποίηση της 

ιστοσελίδας θα γίνεται έως το τέλος του έργου, δηλαδή 

έως και 30/12/2019. 
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Δράση:  Σχεδιασμός και Εκτύπωση Φυλλαδίων (Leaflets), Σχεδιασμός και Εκτύπωση Αφισών (Posters) του έργου, 

Υποστήριξη στη δημιουργία Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.3.3 

Δράση 2.3.3α: Φυλλάδια έργου (leaflets) 

Σχεδιασμός και παραγωγή τρίπτυχου φυλλαδίου  
Καθορισμός περιεχομένου του εντύπου, συγγραφή κειμένων, συλλογή φωτογραφικού υλικού, σύνθεση δημιουργικού 
εντύπου σύμφωνα με την ενιαία ταυτότητα του έργου.  

• Διάσταση: 20χ29 

• Ποσότητα: 2.000 τεμάχια  

• Εκτύπωση: Τετραχρωμία, 2 όψεις 

• Χαρτί:  illustration 170 gr 

• Γλώσσες: σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. Η κατανομή των τεμαχίων στις γλώσσες θα αποφασιστεί 
από κοινού με την αναθέτουσα αρχή. 

• Επιπλέον ενέργειες: δίπλωμα 

Παραδοτέα: 

− 2.000 φυλλάδια του έργου.  

 

Δράση 2.3.3β: Αφίσες έργου (posters) 

Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικής αφίσας έργου σύμφωνα με την ενιαία ταυτότητα του έργου 

• Διάσταση (τουλάχιστον 30χ47)  

• Εκτύπωση: Τετραχρωμία, 1 όψη 

• Χαρτί:  illustration 150 gr  

• Ποσότητα: 50 τεμάχια  

• Γλώσσες: σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος. Η κατανομή των τεμαχίων στις γλώσσες θα αποφασιστεί 
από κοινού με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα: 

− 50 αφίσες του έργου 

 

Δράση 2.3.3γ: Ενημερωτικά Δελτία έργου (Newsletters) 

Υποστήριξη στη δημιουργία τεσσάρων (4) ενημερωτικών δελτίων (Newsletters) του έργου σχετικά με Δράσεις του έργου 

που θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Παραδοτέα - Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5:  Σχεδιασμός και Εκτύπωση Φυλλαδίων 

(Leaflets) του έργου. Σχεδιασμός και Εκτύπωση Αφισών 

(Posters) του έργου. 

Ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης 
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Δράση:  Διοργάνωση ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου, στο πλαίσιο του Παραδοτέου D2.3.4 

Διοργάνωση ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου του έργου σε αίθουσα που να μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 200 άτομα σε 
σχολική ή/και θεατρική διάταξη καθισμάτων σε πόλη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (εντός επιλέξιμης 
περιοχής του Προγράμματος). Το κόστος ενοικίασης της αίθουσας θα βαρύνει τον ανάδοχο. Η πόλη διεξαγωγής του 
συνεδρίου θα καθοριστεί από κοινού με την Αναθέτουσα υπηρεσία.  

Η οριστική ημερομηνία και το πρόγραμμα των παρουσιάσεων (με τις ώρες των διαλλειμάτων) του Διεθνούς Συνεδρίου, 
θα κοινοποιηθούν στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν το 
Συνέδριο. Το Συνέδριο θα είναι διάρκειας μιας ημέρας (ενδεικτικές ώρες: 09:00 – 16:00). 

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η Αγγλική. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη, ενώ απαραίτητη θα 
είναι η δήλωση συμμετοχής. 

Για τις ανάγκες του Διεθνούς Συνεδρίου, ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει: 

• Σχεδιασμό ηλεκτρονικής πρόσκλησης του συνεδρίου 

• Διαμόρφωση προγράμματος συνεδρίου 

• Εκτυπώσεις παρουσιάσεων και άλλου πληροφοριακού υλικού 

• Τήρηση, ηλεκτρονική αποτύπωση και αναπαραγωγή των πρακτικών και των συμπερασμάτων του συνεδρίου  

• Επιμέλεια λίστας συμμετεχόντων τουλάχιστον 200 ατόμων 

• Επιμέλεια – αποστολή – λήψη φαξ και mail πρόσκλησης  - προγράμματος συνεδρίου 

• Απαιτούμενος εξοπλισμός: 

o Μικροφωνική Εγκατάσταση 

o 4 συνεδριακά μικρόφωνα 

o 1 ασύρματο μικρόφωνο 

o Προεδρείο 4 - 6 ατόμων 

o Πολύπριζα 

o Οθόνη προβολής 

o Χαρτοπίνακας και μαρκαδόροι 

o Μπλοκ σημειώσεων και στυλό  

o Καραμέλες και εμφιαλωμένα νερά 

o Θέση γραμματείας στην είσοδο 

• Γραμματειακή υποστήριξη και ταυτόχρονη διερμηνεία στις 2 ομιλούμενες γλώσσες, με ενοικίαση του 
κατάλληλου εξοπλισμού 

• Μαγνητοσκόπηση και ηχογράφηση του συνεδρίου 

• Λήψη φωτογραφιών 

• 200 Folder με στυλό και μπλοκ σημειώσεων (διαστάσεων 21*15, 30 σελίδων) 

• Coffee station διαθέσιμο από την αρχή της εκδήλωσης μέχρι και τη λήξη της. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: Κεϊκ 
απλό, κέικ σοκολάτας, τριών ειδών μπισκότα, καφέ φίλτρου και στιγμιαίο, τσάι διαφόρων γεύσεων, χυμούς 
φρούτων, αναψυκτικά και εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό 

• Μεσημεριανό γεύμα: Ελαφρύ γεύμα με εδέσματα Μακεδονικής κουζίνας σε μορφή μπουφέ, το οποίο θα 
περιλαμβάνει ζεστά και κρύα πιάτα, ορεκτικά, σαλάτες, εδέσματα και ποικιλία γλυκών, αναψυκτικά, χυμούς 
διαφόρων φρούτων και εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό. 
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• Επιμέλεια σύνταξης και προώθησης 2 δελτίων τύπου, ένα πριν και ένα μετά την πραγματοποίηση του συνεδρίου. 

• Υποστήριξη στην επιμέλεια σύνταξης και προώθησης Ενημερωτικών Δελτίων (Newsletters) σχετικά με το 
συνέδριο. 

Σημείωση: Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των συμμετεχόντων στο Συνέδριο από πλευράς των Δικαιούχων του 

έργου, θα καλυφθούν από τους ίδιους, και δεν επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Η προετοιμασία του Προγράμματος των 

ομιλιών θα γίνει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική Έκθεση του Διεθνούς 

Συνεδρίου για την προβολή των αποτελεσμάτων του 

έργου 

Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 

πραγματοποίηση του Συνεδρίου 

 

Δράση:  Ανάλυση των πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου και δημιουργία Σχεδίου Δράσης, στο πλαίσιο του 

Παραδοτέου D3.3.2 

Το έργο "We Cross Borders" αφορά στον εκσυγχρονισμό και στη βελτίωση των υποδομών στους Συνοριακούς Σταθμούς 

πρόσβασης Ευζώνων και Bogorodica και αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις 

τελωνειακών υπηρεσιών των δυο γειτονικών χωρών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα, ενώ αναμένεται να 

συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης που θα προκύψει από την αύξηση του τουριστικού 

ρεύματος μεταξύ των δύο χωρών καθώς και στον καλύτερο έλεγχο των προσφυγικών ροών. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει: 

1. να καταγράψει τι ισχύει αναφορικά με την ελεύθερη ροή ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, 

καθώς και με την ασφάλεια των συνόρων, στην Ελλάδα, στη γειτονική χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Για την ανάλυση των πολιτικών και του νομοθετικού πλαισίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, τα 

ακόλουθα: 

✓ Νόμιμη μετανάστευση και ενσωμάτωση 

✓ Παράτυπη μετανάστευση και επιστροφή 

✓ Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου 

✓ Συνθήκη Σένγκεν, Σύνορα και βίζες 

✓ Καινοτομία και βιομηχανία για την Ασφάλεια 

✓ Οργανωμένο έγκλημα και εμπόριο ανθρώπων 

✓ Κρίση και τρομοκρατία 

✓ Συνεργασία αστυνομικών υπηρεσιών 

✓ Διεθνείς Σχέσεις 

✓ Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» 

✓ Ευρωπαϊκή ατζέντα για την μετανάστευση 
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✓ Ευρωπαϊκή ατζέντα για την ασφάλεια 

✓ Ασφάλιση των Ευρωπαϊκών συνόρων 

✓ Διεθνείς κανόνες διακίνησης αγαθών (φυτικού υλικού, ζώντων ζώων, τροφίμων, κλπ.). 

 

2. να καταγράψει και να μεταφράσει τα νομικά κείμενα (νομοθεσία) της γειτονικής χώρας αναφορικά με το όποιο 

ειδικό νομικό καθεστώς (εφόσον υπάρχει) για την ροή ανθρώπων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων (προς 

την Ελλάδα), καθώς και για την ασφάλεια των συνόρων (προς την Ελλάδα). 

 

3. να προτείνει τρόπους/δράσεις βελτίωσης των ανωτέρω (δηλαδή, της ελεύθερης ροής ανθρώπων, αγαθών, 

υπηρεσιών και κεφαλαίων, καθώς και της ασφάλειας των συνόρων, στην Ελλάδα, στη γειτονική χώρα, στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε παγκόσμιο επίπεδο) σε διασυνοριακό επίπεδο, κατόπιν άμεσης και στενής 

συνεργασίας των τελωνειακών αρχών της διασυνοριακής περιοχής του έργου. Μέσα από την εμπειρία που θα 

αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, και προκειμένου να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τη 

συνεργασία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών όλων των εταίρων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Κεντρικής Μακεδονίας θα προτείνει ένα (1) Σχέδιο Δράσης που θα περιγράφει τη δομή και τα δεδομένα μιας 

κοινής διασυνοριακής βάσης δεδομένων ροής και καταγραφής διερχομένων πολίτων, αγαθών, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων. 

 

Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Ανάλυση των πολιτικών και του 

νομοθετικού πλαισίου και δημιουργία Σχεδίου Δράσης. 

(Το εν λόγω παραδοτέο θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

και θα συνοδεύεται από executive summary στην αγγλική 

γλώσσα) 

Έως 31/07/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Πίνακας Προϋπολογισμού  

ΚΩΔΙΚΟΣ  Δράση  Παραδοτέα Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 

Π1 Δράση 1.3.2: Διοργάνωση μίας (1) 
τελικής συνάντησης και μίας (1) 
συνάντησης της Οργανωτικής 
Επιτροπής (Steering Group 
meeting) 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική έκθεση 
πεπραγμένων μίας (1) τελικής 
συνάντησης και μίας (1) συνάντησης 
της Οργανωτικής Επιτροπής 
(Steering Committee Meeting) στην 
Ελλάδα 

1.500,00 

Π2 Δράση 1.3.3: Δραστηριότητες 
συντονισμού, οικονομικής 
διαχείρισης και υποβολής 
αναφορών 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Δύο (2) εκθέσεις 
προόδου (Progress Reports) φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου για 
κάθε εξάμηνο υλοποίησης 

1.500,00 

Π3 Δράση 2.3.1: Πλάνο Επικοινωνίας 
(Communication Plan) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Δημιουργία Πλάνου 
Επικοινωνίας (Communication Plan) 

4.000,00 

Π4 Δράση 2.3.2: Δημιουργία και 
διαχείριση Διαδικτυακού τόπου 
και μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Μία (1) Ιστοσελίδα 5.000,00 

Π5 Δράση 2.3.3: Σχεδιασμός και 
Εκτύπωση Φυλλαδίων (Leaflets), 
Σχεδιασμός και εκτύπωση Αφισών 
(Posters) του έργου, Υποστήριξη 
στη δημιουργία Ενημερωτικών 
Δελτίων (Newsletters) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Σχεδιασμός και 
Εκτύπωση Φυλλαδίων (Leaflets) του 
έργου. Σχεδιασμός και Εκτύπωση 
Αφισών (Posters) του έργου. 
Υποστήριξη στη δημιουργία 
τεσσάρων (4) Ενημερωτικών Δελτίων 
(Newsletters) του έργου 

2.300,00 

Π6 Δράση 2.3.4: Διοργάνωση ενός (1) 
Διεθνούς Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική Έκθεση 
του Διεθνούς Συνεδρίου για την 
προβολή των αποτελεσμάτων του 
έργου 

13.000,00 

Π7 Δράση 3.3.2: Ανάλυση των 
πολιτικών και του νομοθετικού 
πλαισίου και δημιουργία Σχεδίου 
Δράσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Ανάλυση των 
πολιτικών και του νομοθετικού 
πλαισίου και δημιουργία Σχεδίου 
Δράσης 

6.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
                                                                            33.300,00 € 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς για το έργο 
 

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former 
Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009" 
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ΚΩΔΙΚΟΣ  Δράση  Παραδοτέα Ποσό  ολογράφως Ποσό αριθμητικώς 

Π1 Δράση 1.3.2: Διοργάνωση 
μίας (1) τελικής συνάντησης 
και μίας (1) συνάντησης της 
Οργανωτικής Επιτροπής 
(Steering Group meeting) 
 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Απολογιστική 
έκθεση πεπραγμένων μίας (1) 
τελικής συνάντησης και μίας 
(1) συνάντησης της 
Οργανωτικής Επιτροπής 
(Steering Committee 
Meeting) στην Ελλάδα     

Π2 Δράση 1.3.3: 
Δραστηριότητες 
συντονισμού, οικονομικής 
διαχείρισης και υποβολής 
αναφορών 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Δύο (2) 
εκθέσεις προόδου (Progress 
Reports) φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου για 
κάθε εξάμηνο υλοποίησης     

Π3 Δράση 2.3.1: Πλάνο 
Επικοινωνίας 
(Communication Plan) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Δημιουργία 
Πλάνου Επικοινωνίας 
(Communication Plan) 

  

Π4 Δράση 2.3.2: Δημιουργία 
και διαχείριση 
Διαδικτυακού τόπου και 
μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Μία (1) 
Ιστοσελίδα 

  

Π5 Δράση 2.3.3: Σχεδιασμός 
και Εκτύπωση Φυλλαδίων 
(Leaflets), Σχεδιασμός και 
εκτύπωση Αφισών (Posters) 
του έργου, Υποστήριξη στη 
δημιουργία Ενημερωτικών 
Δελτίων (Newsletters) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Σχεδιασμός 
και Εκτύπωση Φυλλαδίων 
(Leaflets) του έργου. 
Σχεδιασμός και Εκτύπωση 
Αφισών (Posters) του έργου. 
Υποστήριξη στη δημιουργία 
τεσσάρων (4) Ενημερωτικών 
Δελτίων (Newsletters) του 
έργου   

Π6 Δράση 2.3.4: Διοργάνωση 
ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Απολογιστική 
Έκθεση του Διεθνούς 
Συνεδρίου για την προβολή 
των αποτελεσμάτων του 
έργου   

Π7 Δράση 3.3.2: Ανάλυση των 
πολιτικών και του 
νομοθετικού πλαισίου και 
δημιουργία Σχεδίου Δράσης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Ανάλυση των 
πολιτικών και του 
νομοθετικού πλαισίου και 
δημιουργία Σχεδίου Δράσης   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   
 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου………………………………………………. 

Υπογραφή:  ………………………………………… 

(Σφραγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ -ΤΕΥΔ 

 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση 

της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

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

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50031 

- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: Βασιλίσσης Όλγας 198, ΤΚ 54655, Θεσσαλονίκη 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ιωάννης Σπάνδος  

- Τηλέφωνο: 2310 403003, ΦΑΞ: 2310 404055 

- Ηλ. ταχυδρομείο: i.spandos@rdfcm.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.rdfcm.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the 

former Yugoslav Republic of Macedonia Border Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 

2014 TC 16 I5CB 009» (CPV: 1) 79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης, 

2) 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων, 3) 72413000-8 Υπηρεσίες σχεδιασμού τοποθεσιών Παγκόσμιου 

Ιστού και 4) 22140000-3 Ενημερωτικά Έντυπα). 

Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την Αναθέτουσα αρχή: ττ 880  

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://maps.google.com/?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82+198&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82+%CE%8C%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%82+198&entry=gmail&source=g
mailto:i.spandos@rdfcm.gr
mailto:i.spandos@rdfcm.gr
http://www.rdfcm.gr/
http://www.rdfcm.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία:  

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηiii; 

Πολύ μικρή 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 

φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση 

συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 

προστατευόμενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία 

ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 

απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[ ] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  
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α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 

στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

α) ………………………. 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) Αίτηση, καταστατικό σύστασης της εταιρείας, 

έντυπο Μ3, αντίγραφα ταυτοτήτων νομίμων 

εκπροσώπων. 

 

 

 

δ) [ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςvi; 

[] Ναι [ ] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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ένωσης ή κοινοπραξίας. γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  

Τηλέφωνο:  

Ηλ. ταχυδρομείο:  

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 

με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 

άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 

ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 

καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 

και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 

κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του 

παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν 

απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν 

πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από 

τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την 

αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι [ ]Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 

θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 

παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα 

με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με 

το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

61 
 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

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

εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[ ] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv 

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

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίουxxv; 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 

εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 

σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής 

του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

[.......................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 

σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 

συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 

με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [ ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 
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[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 

τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 

αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 

που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση;  

[ ] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 

3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 

του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [ ] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο 

αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV 

χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……………………………………] 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [ ] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: 2014, κύκλος εργασιών: ……………  νόμισμα 

έτος: 2015, κύκλος εργασιών: …………..  νόμισμα 

έτος: 2016,  κύκλος εργασιών:…..…………  νόμισμα 

ή  εάν έχει κλείσει η χρήση του 2017 

έτος: 2017,  κύκλος εργασιών:…..…………  νόμισμα 

 

 

 

(3 έτη, μέσος κύκλος εργασιών):  

   ………………………..  

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με 

τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη 

περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε 

ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxvi, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvii: 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή 

τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxxxviii, ιδίως τους 

υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

. 

3) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται 

στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

4) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxix το 

ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει 

προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 

περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά 

(ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να 

προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου 

και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 

με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 

καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας 

διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxl, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxli 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xlii 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται 

το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 

μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους 

από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 
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v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους 

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

του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται 

στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η 

κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

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

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά 

όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά 

και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε 

αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που 

ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

ΑΔΑ: 61ΖΠΟΡΡΓ-2ΩΕ



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου “Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia Border 

Infrastructure Development” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “INTERREG IPA Cross Border Cooperation 
Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009"  

 

 

73 
 

                                                                                                                                                                                                     
xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 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 ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός 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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 

ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
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xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxvi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxvii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxviii Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, 

ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xxxix Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 

πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xl Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xli Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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