
 

  

 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας, Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση 
δικτύων και Καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου»  στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and 
Promoting Cluster Organization in Women Enterprises» με  ακρωνύμιο “ICON WOMEN”, το οποίο έχει 
ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V–A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020» [ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : MIS 5003919. 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη τις  παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν:  
 
- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,  

- του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη 
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, 
ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, 
όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις 
τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
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2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και 
διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III)Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας 
εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου 
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα 
πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και 
την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

- του ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,. 

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

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «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», 

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

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

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

- του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α΄98),  

- του ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

- του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 16 Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.», 

- του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει,  

- του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 

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

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

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

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
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- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

- των διατάξεων του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 
119). 

- των διατάξεων του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

- των διατάξεων του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών 
/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

- της υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1610/Β/27-04-2020) «Διάρθρωση και 
αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ»,  

- της υπ’ αριθμ. 29440/14-5-2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1907/Β/18-05-2020) «Έναρξη λειτουργίας της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών», 

- της υπ’ αριθ. 33863/Δ1.11540/30-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην κ. Μαρία Συρεγγέλα, 

- του Εταιρικού Συμφώνου (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου ICON WOMEN με 
ημερομηνία 21/05/2018, 

-  της υπ. αριθμ Ι1/1.1/13/31-05-2018 Σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής 
Αρχής του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος “Interreg V–A Greece-Italy” (EL-
IT) 2014-2020 και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,  

- της υπ’ αριθ. 50207/20-05-2020 (ΑΔΑ: 065546ΜΤΛΡ-Θ6Φ) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2020 του έργου 2020ΣΕ33460000ICON WOM-EN, MIS 5003919, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ GR-IT 2014-20 

- της υπ’ αρ. πρωτ. 3004881/YΔ1244/6-4-2016 (ΑΔΑ Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,   

-  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. 

 
ΑΠ Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ο ΥΜΕ 

 
Την έγκριση της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την «πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών  
«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και 
καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου»     στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting 
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Cluster Organization in Women Enterprises» με  ακρωνύμιο “ICON WOMEN”, το οποίο έχει ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V–A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020» με βάση την υπ. Αριθμ 
Ι1/1.1/13/31-05-2018 Σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) του Προγράμματος “Interreg V–A Greece-
Italy” (EL-IT) 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5003919 . 
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ 59.472,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
47.961,29 €  - Ποσό  ΦΠΑ : 11.510,71€).   
 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 01/03/2021.  
  
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 24/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στα γραφεία της 
Αναθέτουσας Αρχής, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, Κοραή 4, 
2ος όροφος , Τ.Κ 10564, Αθήνα. 
Στο πλαίσιο της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και καθώς ο διαγωνισμός 
διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της διενέργειας του διαγωνισμού θα τηρούνται οι προβλεπόμενες 
αποστάσεις των δύο (2 ) μέτρων, η χρήση μάσκας και (προαιρετικά) η χρήση γαντιών.  
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές, 
στην Ελληνική Γλώσσα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη.   
 
Οι προσφορές κατατίθενται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, Κοραή 4, 2ος όροφος, Τ.Κ. 10564, 
Αθήνα. Περαιτέρω, οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο μέσω συστημένης 
επιστολής, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής έως την ανωτέρω ημέρα 
και ώρα.  
Ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής 
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
Η παρούσα Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.  
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής,  στη διεύθυνση (URL)   
www.isotita.gr .      
                                                                                                                            Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 
 
      ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
CHRISTOS ZOGALIS
Ημερομηνία: 2020.07.09 12:41:38
EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Τόπος: ΑΘΗΝΑ
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:  
1. Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Τυποποιημένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς  

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV:  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:  

 Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

 Προϊστάμενος Μονάδας Α’ ΕΥΔΕ Υπουργείου Εσωτερικών 
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Υπ. αριθμ 02/2020_ΙΝΤ 
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών στο πλαίσιο της Πράξης : 

«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο 

νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και καταγραφή αποτελεσμάτων 
του έργου»    

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής 

Κωδικός CPV:  79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης 

Συνολικός Προϋπολογισμός:  Πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 59.472,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 47.961,29 €  - Ποσό  ΦΠΑ : 

11.510,71€).   
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 Συνοπτικά στοιχεία Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΥΠΕΣ  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου 
Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και καταγραφή 
αποτελεσμάτων του έργου»    
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) : MIS 5003919] 

CPV     
79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
γενικής διαχείρισης 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΤΟ ΕΡΓΟ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΦΥΛΩΝ  

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΥΠΕΣ,  
ΚΟΡΑΗ 4, 105 64, ΑΘΗΝΑ   

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ 
59.472,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 47.961,29 €  - Ποσό  ΦΠΑ : 
11.510,71€).   

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από Εθνικούς Πόρους ΣΑΕ: 3346,  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2020ΣΕ33460000 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΡΓΟΥ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης  έως και την 
01/03/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

09/07/2020 και ώρα 09:00 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

23/07/2020 και ώρα 15:00 
 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ , Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος, Γραφείο 
Πρωτοκόλλου 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

16/07/2020 και ώρα 10:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

24/07/2020 και ώρα 11:00 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 4 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10564 

Τηλέφωνο 00302131501475,00302131501453 

Φαξ 00302131501499 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  atsahalidis@mou.gr,dkambouras@mou.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Αντώνης Τσαχαλίδης, Δημήτρης Κάμπουρας 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Αναθέτουσα Αρχή είναι το  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΥΠΕΣ, φορέας που ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  www.isotita.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στη διεύθυνση  Κοραή 4, 10564 Αθήνα 

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω αρμόδιο για πληροφορίες : 

στην προαναφερθείσα διεύθυνση και στο τηλέφωνο : 0030-2131501475,0030-2131501453 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 
και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθ. έργου 2020ΣΕ33460000), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4314/2014, όπως ισχύει. 
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Κωδ. ΣΑ 3346.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελούν η Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας, οι Κατευθυντήριες γραμμές και το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για 
τη συγκρότηση δικτύων και η Καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  79411000-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης. 
 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ 59.472,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
47.961,29 €  - Ποσό  ΦΠΑ : 11.510,71€).   

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει : 

1  : Το  «Περιφερειακό Δίκτυο Ηπείρου», εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

2  :  Το «Διασυνοριακό Δίκτυο Ελλάδα - Ιταλία», εκτιμώμενης αξίας 13.864,52 πλέον ΦΠΑ 24% 

3 : Τις «Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση των 
περιφερειακών δικτύων σε Ελλάδα και Ιταλία», εκτιμώμενης αξίας 5.870,96  πλέον ΦΠΑ 24% 

4. :   Την « Αναλυτική καταγραφή αποτελεσμάτων  του έργου και δημιουργία υλικού παρουσίασης αυτών 
στις συναντήσεις – συνέδρια του έργου», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€  πλέον ΦΠΑ 24%. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από της υπογραφής της έως και την 01/03/2021. 

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

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

 

Η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνει τα πακέτα εργασίας: 

WP. 4 Regional Network και WP.5 Cross border Network and addressing solutions του Έργου : «Integrating 
Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises» με  ακρωνύμιο “ICON WOMEN” η 
οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Interreg V–A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020» με βάση 
την υπ. Αριθμ Ι1/1.1/13/31-05-2018 Σύμβαση επιχορήγησης (Subsidy Contract) με το από 20/01/2020 
Addendum μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του 
Προγράμματος “Interreg V–A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020 και της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και έχει λάβει κωδικό MIS 5003919 .  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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- του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

- του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,  

- του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη 
Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, 
ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-
Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) 
Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε 
γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, 
III)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας 
και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα 
ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα 
επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, 
IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την 
αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 

- του ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,. 

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

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «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», 

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

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

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

- του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α΄98),  
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- του ν. 4622/19 (ΦΕΚ 133 Α/07-08-2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», 

- του άρθρου 213 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 16 Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις.», 

- του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 133) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όπως ισχύει,  

- του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 

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

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

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

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

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

- των διατάξεων του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119). 

- των διατάξεων του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 

- των διατάξεων του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),  

- της υπ’ αριθ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ Β’ 1781/23-5-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

- της υπ’ αριθμ. 23774/15-4-2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1610/Β/27-04-2020) «Διάρθρωση και 
αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ»,  

- της υπ’ αριθμ. 29440/14-5-2020 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1907/Β/18-05-2020) «Έναρξη 
λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών», 

- της υπ’ αριθ. 33863/Δ1.11540/30-07-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην κ. Μαρία 
Συρεγγέλα, 

- του Εταιρικού Συμφώνου (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του έργου ICON WOMEN με 
ημερομηνία 21/05/2018, 

-  της υπ. αριθμ Ι1/1.1/13/31-05-2018 Σύμβασης επιχορήγησης (Subsidy Contract) μεταξύ της 
Διαχειριστικής Αρχής του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος “Interreg V–A 
Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020 και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, 
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- της υπ’ αρ. πρωτ. 3004881/YΔ1244/6-4-2016 (ΑΔΑ Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»,   

- των σχετικών Αποφάσεων σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών των Επιτροπών Διενέργειας 
Διαγωνισμού, Ενστάσεων και Προσφυγών καθώς και Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «Integrating 
Innovation and Promoting Cluster Organization in WOMen Enterprises - ICON WOMEN στο πλαίσιο του 
προγράμματος “Interreg V–A Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020», που θα συσταθούν άμεσα. 

- της υπ’ αριθ. 491/09-07-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
έγκρισης της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού,  

- της υπ’ αριθ. 50207/20-05-2020 (ΑΔΑ: 065546ΜΤΛΡ-Θ6Φ) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2020 του έργου 2020ΣΕ33460000ICON WOM-EN, MIS 5003919, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ GR-IT 2014-20 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/07/2020 και ώρα 15:00  

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα 15.00. 

Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού  ορίζεται  24/07/2020 και ώρα 11:00. 
 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρίστηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.isotita.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 
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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. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

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

2. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  και 

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

  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. σημείο 1.6.). 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
atsahalidis@mou.gr, dkambouras@mou.gr, και pgavogianni@mou.gr το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών,   

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

ΑΔΑ: ΨΠΗΜ46ΜΤΛ6-ΡΓΞ
20PROC006999086 2020-07-09



 

 

Σελίδα 16 
 

 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188). Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016).  

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 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα  
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο [άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 
4497/2017 (Α 171)].  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα αγγλική ή ιταλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνεται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (παρ. 3,  
4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 
περ. η του ν. 4412/2106 στοιχεία.  

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της 
ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017), 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. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής   

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 
παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της  παρούσας 
σύμβασης.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από 
όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής της αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της Ένωσης, 
εκφρασμένο σε ποσοστό, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Στις περιπτώσεις υποβολής 
προσφοράς από Ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην Ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. 
Εφόσον όμως μια Ένωση καταστεί ανάδοχος, υποχρεούται να συσταθεί ως Κοινοπραξία, σε διάστημα δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. 

  

2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

2.2.2.1.   Λαμβανομένων υπόψη όσων ορίζονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 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 : 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, 

γ) απάτη, 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ή ηθική αυτουργία 
ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

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

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως οι λόγοι αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.2.2.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός 
φορέας, εάν η Αναθέτουσα Αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν 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 ή/και 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ (βλ. ΤΕΥΔ, Μέρος ΙΙΙΓ). 

2.2.2.3.   Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
οποιονδήποτε οικονομικό φορέα, εφόσον μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα: 

α) αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
και β) εάν ο οικονομικός φορέας 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. 4412/2016. 

2.2.2.4.   Για τους λόγους αποκλεισμού ενός οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 
της παρούσας σύμβασης που προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι 
διατάξεις των παρ. 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

2.2.2.5.  Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

2.3 Κριτήρια Επιλογής   

 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο παρόν άρθρο ώστε να 
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διασφαλίζεται ότι διαθέτουν τις, εκ του νόμου, απαιτούμενες προϋποθέσεις.  

2.3.1  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 2 
ν. 4412/2016).    

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, 
απαιτείται να είναι να είναι εγγεγραμμένοι  σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται 
στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 
4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό.  

Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

2.3.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την 
τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η 
ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, για όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί. 

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται με την κατάθεση 
αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2019, 2018, 2017, εφόσον έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, 
ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5, Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής.   

2.3.3  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται (άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να 
έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις στο πλαίσιο εθνικών, διασυνοριακών ή/και ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων, καθεμία, προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του προϋπολογισμού της 
προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και να τεκμηριώνουν εμπειρία σχετική με το φυσικό αντικείμενο της 
παρούσας σύμβασης, δηλαδή στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και στην εκπόνηση μελετών της 
επιχειρηματικότητας. 

Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πίνακα, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα στο σημείο 2.5.6 της παρούσας, των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων κατά την τελευταία 
τριετία (2019, 2018, 2017).   

2.3.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

Αναφορικά με τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπονται στην παρ. 2.3.2 και 2.3.3 του παρόντος άρθρου, ένας 
οικονομικός φορέας μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών του με αυτούς (άρθρο 78 του ν. 4412/2016). 

Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας οφείλει να αποδείξει στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, ιδίως, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών 
για τον σκοπό αυτό. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του ν. 4412/2016, αν οι 
φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά 

ΑΔΑ: ΨΠΗΜ46ΜΤΛ6-ΡΓΞ
20PROC006999086 2020-07-09



 

 

Σελίδα 20 
 

 

κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 
4412/2016. Υπό τους ίδιους όρους, μία Ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην Ένωση ή άλλων φορέων. Όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες. 

2.4 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών   

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.3 της 
παρούσας, προσκομίζουν, επί ποινή αποκλεισμού, 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 ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο 
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 

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

2.5 Αποδεικτικά μέσα 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,  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 (Πρβλ άρθρο 104 
παρ. 1 ν. 4412/2016). 

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

2.5.1  Για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

2.5.2  Για τις περιπτώσεις α & β της παραγράφου 2.2.2.2 πιστοποιητικά απόδειξης φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.          
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Για την παράγραφο 2.2.2.2γ πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά αυτά μπορεί να 
αντικαθίστανται 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. 

2.5.3. Για την παράγραφο 2.2.2.5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

2.5.4 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.3.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου μητρώου, με το οποίο 
να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

2.5.5  Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.3.2 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίγραφα ισολογισμών των ετών 2019, 2018, 2017, εφόσον έχουν 
υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5, Ν) της επιχείρησης, ανάλογα 
με το είδος αυτής.   

2.5.6 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.3.3 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
Πίνακα των κυριότερων ολοκληρωμένων έργων κατά την τελευταία τριετία (2019, 2018, 2017) που να 
τεκμηριώνουν εμπειρία σχετική με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, δηλαδή στο σχεδιασμό 
και υλοποίηση έργων πληροφόρησης και δημοσιότητας και στην εκπόνηση μελετών επιχειρησιακού 
σχεδιασμού ή και υποστήριξης επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

α/α Αναθέτουσα 
Αρχή 

Τίτλος 

σύμβασης 

Ανάδοχος/ Μέλος 
Ένωσης/υπεργολάβο
ς  

Συνοπτική 
περιγραφή 
του έργου 

Διάρκεια της 
σύμβασης 

Προυπολο
γισμός 

       

       

       

 
Σημειώνεται ότι ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει  να συνοδεύεται από τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και 
στοιχεία. Εάν ο φορέας είναι ιδιώτης, θα προσκομιστεί Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης η/και Βεβαίωση 
ολοκλήρωσης και Σύμβαση. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των 
συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 
 

2.5.7 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
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2.5.8   Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους (άρθρο 83 ν. 4412/2016) 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες 
αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

2.5.9  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. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν, σύμφωνα 
με το άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

2.6 Κριτήριο Ανάθεσης   

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  
τιμής.  

2.7 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.7.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες, οι οποίες αναφέρονται στον άρθρο 
1.3 της παρούσας και περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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, σύμφωνα με το άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

2.7.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 της παρούσας, με κατάθεσή 
τους στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών,  Κοραή 
4, 10564 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος όροφος, ή με αποστολή, επί αποδείξει,   στην ως άνω διεύθυνση.   

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί 
εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το 
αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η 
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Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα 
έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

 

Με τίτλο  

«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και 

Καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου»    

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / 

 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΣ  

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 23/07/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η οποία 
αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή 
Ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 

Εντός του φακέλου θα υποβληθεί ένας φάκελος (έντυπη μορφή)  με την σήμανση «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», ένας 
φάκελος (έντυπη μορφή) με τη σήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και  δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με τα 
αρχεία σε μορφή pdf.  

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος  με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Εντός του φακέλου θα υποβληθεί ένας φάκελος (έντυπη μορφή) με την σήμανση «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», ένας 
φάκελος (έντυπη μορφή) με τη σήμανση «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και  δύο αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (CD) με τα 
αρχεία σε μορφή pdf 

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαφορές μεταξύ των περιεχομένων των ανωτέρω φακέλων, υπερισχύει 
ο φάκελος με την Ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» (έντυπη μορφή).  

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία  
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. 
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Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της 
την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που 
παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της 
Αναθέτουσα Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

 

Οι φάκελοι  προσφορών με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» υπογράφονται και μονογράφονται, ανά φύλλο, για 
λογαριασμό του οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε  περίπτωση φυσικού προσώπου),   

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 
οικονομικούς φορείς που αποτελούν την Ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 
μέλους της Ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα (άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμό 56902/215/2017), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.7.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

Στο φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» περιλαμβάνεται «επί ποινή αποκλεισμού»: 

2.7.3.1  Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), το οποίο προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της παρούσας διακήρυξης, από το οποίο θα 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας  

1. δεν εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού του άρθρου  2.2  της παρούσας διακήρυξης,  

2. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 2.3 της παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη 
μορφή αρχείου doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Στο εν λόγω 
Παράρτημα παρέχονται οδηγίες και πληροφορίες για τη συμπλήρωση του σχετικού προτύπου ΤΕΥΔ. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 

2.7.3.2  H τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας επακριβώς την 
πλήρωση των  συγκεκριμένων απαιτήσεων και προδιαγραφών.  
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Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα, σύμφωνα με το 
άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Ειδικότερα, επί ποινή αποκλεισμού, περιλαμβάνει : 

1. το πλαίσιο και τη μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης,   

2.  την οργανωτική δομή κατά την υλοποίηση της σύμβασης,  

3. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης , τους οποίους έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα και τον χρόνο 
ισχύος της προσφοράς και  

4. Το συνοδευτικό έντυπο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV), υπογεγραμμένο, για την ενημέρωση της επεξεργασίας των 
προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το ν. 4624/2019 (Α΄137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 679 /2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 2.7.3.3     Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις και το ΤΕΥΔ θα είναι  πρωτότυπα. Δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, το έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του παραρτήματος V της διακήρυξης και το ΤΕΥΔ δύνανται να φέρουν  ημερομηνία 
υπογραφής έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να 
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ιδιωτικών εγγράφων, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

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

 

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

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που περιλαμβάνεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας. Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσό ολογράφως και αριθμητικά σε ΕΥΡΩ (€) για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες, βάσει των τιμών αναφοράς.  

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 (παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016).. 

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 
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καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή (παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016) στο 
άρθρο 1.3. της Διακήρυξης .   

Προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που έχει προσφέρει την χαμηλότερη τιμή στο 
αντίστοιχο πεδίο «Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως)» του ΕΝΤΥΠΟΥ της Οικονομικής Προσφοράς 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  II της παρούσας. 

Οι προσφερόμενες τιμές των επί μέρους πεδίων του ΕΝΤΥΠΟΥ Οικονομικής Προσφοράς δεν δύναται, επί 
ποινή αποκλεισμού, να υπερβαίνουν τις ανώτατες προϋπολογισθείσες τιμές του «ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓIΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας. 

 

2.7.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται (άρθρο 97 
ν. 4412/2016). 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, 
κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.7.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει 
(άρθρο 91 του ν. 4412/2016), σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.7. (Κατάρτιση - Περιεχόμενο προσφορών, Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
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του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.   

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

Κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο σημείο 1.5 της παρούσας, η αρμόδια Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής η Επιτροπή) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή καταχωρεί όσους 
υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από 
την Επιτροπή 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 από 
την Επιτροπή κατόπιν σχετικής πρόσκλησης των διαγωνιζόμενων που δικαιούνται να παρευρεθούν. 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των Τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, ως προς την πληρότητά τους.  Ο έλεγχος γίνεται σύμφωνα με τους όρους 
των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη των προσφορών που δεν γίνονται 
αποδεκτές. 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την διαδικασία των ενστάσεων.   

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, και μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής, 
αποσφραγίζονται κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 
των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί. 

Η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει 
πρακτικό,  στο οποίο  κατατάσσει τις προσφορές σε πίνακα αρχίζοντας  από  την  «πλέον  συμφέρουσα  από  
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής» και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές 
(άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016).    

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων (Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής – Έλεγχος των τεχνικών 
προσφορών - Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών) επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες, 
τηρουμένων των διατάξεων του εδ. α της παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.   

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς 
και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. 

   
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάδειξης προσωρινού 
αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014, όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.5 της 
παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.3   αυτής. 

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.   

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές και δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή δεν έχει ληφθεί έγκαιρη και προσήκουσα ενημέρωση της Αναθέτουσας 
Αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. 

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

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.3 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.3 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή 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 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης     

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης τα οποία οφείλει να προσκομίσει ο οικονομικός φορέας και τα οποία  
περιγράφονται στην παράγραφο 2.5 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.3  αυτής, είναι τα κάτωθι : 

3.3.1.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι: 

- φυσικά πρόσωπα 

- διαχειριστές ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ 

- διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ 

- τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεταιρισμών 

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

3.3.2 Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

3.3.3  Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ή άλλο πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση Αρχές από το οποίο να προκύπτει ότι τόσο κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών όσο και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών  κατακύρωσης  είναι  ενήμερος  ως  
προς  τις  υποχρεώσεις  του  που  αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης , ως εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα για τους ίδιους και το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. 

• Οι ομόρρυθμες εταιρείες (ΟΕ) όλων των μελών και του προσωπικού. 

• Οι ετερόρρυθμες εταιρείες (ΕΕ) μόνο των ομόρρυθμων μελών και του προσωπικού. 

• Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) των 
διαχειριστών και του προσωπικού. 

• Οι ανώνυμες εταιρείες (ΑΕ) και οι συνεταιρισμοί μόνο για το προσωπικό που απασχολούν. 
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Αν 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. 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό (τα ανωτέρω 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 έγγραφα) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Η ένορκη βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή της, ενώ η Υπεύθυνη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται αποδεκτή 
εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 

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 στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

3.3.4  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να 
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του 
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

3.3.5 Βεβαίωση ή Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 
επάγγελμά τους, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

3.3.6 Αντίγραφα ισολογισμών των ετών 2019, 2018, 2017 (για όσους έχουν υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 ή Ν) της επιχείρησης, ανάλογα με το είδος αυτής, από τα 
οποία  να προκύπτει ότι διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία έτη (2019, 2018 & 2017) ίσο ή 
μεγαλύτερο με το 100% του προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε  περίπτωση 
οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η ικανοποίηση της εν λόγω απαίτησης, για 
όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί. 

3.3.7 Πίνακας των σχετικών ολοκληρωμένων έργων που έχουν εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία 
(2019, 2018, 2017) που να καλύπτουν τις απαιτήσεις που τίθενται στο άρθρο 2.5.6 της διακήρυξης σύμφωνα 
και με το υπόδειγμα του εν λόγω άρθρου.   Ο παραπάνω πίνακας θα πρέπει  να συνοδεύεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά έγγραφα και στοιχεία. Εάν ο φορέας είναι ιδιώτης, θα προσκομιστεί Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης 
η/και Βεβαίωση ολοκλήρωσης και Σύμβαση. Εάν ο φορέας είναι δημόσιος θα πρέπει να προσκομιστούν 
αντίγραφα των συναφθεισών συμβάσεων και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 

ΑΔΑ: ΨΠΗΜ46ΜΤΛ6-ΡΓΞ
20PROC006999086 2020-07-09



 

 

Σελίδα 31 
 

 

3.3.8   Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2  της παρούσας διακήρυξης. 

3.3.9    Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και συγκεκριμένα :   

1) ΦΕΚ ή πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με την ισχύουσα εκπροσώπηση και γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ που να 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,  

2)  Εξουσιοδότηση για την περίπτωση κατά την οποία το ΤΕΥΔ δεν έχει υπογραφεί από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, αλλά από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο.   

Προκειμένου περί αλλοδαπού φυσικού ή νομικού προσώπου προσκομίζονται τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης, που όμως εκδίδονται από τη χώρα εγκατάστασής τους. 

Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση, καθώς και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά, τα οποία θα έχουν συνταχθεί και υπογραφεί μετά την δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ: 

 α) Ιδιωτικό συμφωνητικό υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της Ένωσης ότι αποδέχονται την από κοινού 
εκτέλεση της σύμβασης και την αλληλέγγυα ευθύνη εις ολόκληρον, η οποία εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. Στο συμφωνητικό θα πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 
συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της Ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 β) Συμβολαιογραφική πράξη σε περίπτωση διορισμού κοινού εκπροσώπου των μελών της Ένωσης. 

3.3.10     Τρόπος υποβολής εγγράφων του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» : 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες και δεν απαιτείται να φέρουν θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων, αυτά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να 
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση κατάθεσης ιδιωτικών εγγράφων, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 
188). 

 

3.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, 
μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο.   

ΑΔΑ: ΨΠΗΜ46ΜΤΛ6-ΡΓΞ
20PROC006999086 2020-07-09



 

 

Σελίδα 32 
 

 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η 
έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 
του άρθρου 127 και 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη Δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία 
θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 
και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 
απόφασης κατακύρωσης. Η Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 
συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
προθεσμίας δέκα (10) 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 από οικονομική άποψη προσφορά.  

Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της 
σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

 3.5 Ενστάσεις  

3.5.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.  

Η ένσταση κατά της Διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.   

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης η 
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για 
το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η 
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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3.5.2  Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της 
προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα 
οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). Η άσκηση της ανωτέρω ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέρα από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη 
τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.Το 
παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

   

3.6 Ματαίωση Διαδικασίας 

3.6.1  Η Αναθέτουσα Αρχή, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης : α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής 
προσφοράς, είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των 
προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

3.6.2  Επιπλέον, 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, 

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

3.6.3   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. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   

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.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του αναδόχου. 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως 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 θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου.  

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

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/16 και κατόπιν 
εισήγησης του αρμοδίου οργάνου του άρθρου 216 του ν. 4412/2016.    

Η διάρκεια του Έργου δύναται να παραταθεί με πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του 
προϋπολογισμού. 

4.5 Υπεργολαβία  

4.5.1 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στο ΤΕΥΔ το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν εφόσον αυτοί είναι 
γνωστοί. 

4.5.2 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. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
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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. 

4.5.3 Εφόσον το τμήμα της σύμβασης, το οποίο ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016, και απαιτεί από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 

4.5.4 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. Ο εργολάβος 
και ο υπεργολάβος ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή 
των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών». 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1  Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 133 του ν. 
4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης), να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

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

4.6.2  Η Αναθέτουσα Αρχή, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν 
υποχρεωτικά τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή 
της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την παράδοση και την οριστική 
παραλαβή εκάστου παραδοτέου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αποτυπώνεται στον Πίνακα 1 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.  

Η κάθε τμηματική πληρωμή, αλλά και η εξόφληση του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση 
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017, καθώς και κάθε άλλου 
δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.   
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, υπέρ  της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, υπέρ Δημοσίου, υπέρ ΟΓΑ κλπ) ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή της υπηρεσίας  στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Ο ΦΠΑ βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο.  

5.1.3. Δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Interreg V–A 
Greece-Italy” (EL-IT) 2014-2020» και η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ33460000), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4314/2014, όπως ισχύει, ρητά συμφωνείται στο πλαίσιο της παρούσας 
σύμβασης ότι, ο Ανάδοχος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν 
έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση (άρθρο 203 του ν. 4412/2016) 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, 
 

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 
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παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση 
ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

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

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή (άρθρο 205 του ν.4412/2016) κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις  κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 
του ν.4412/2016, καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. 

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης, οποιασδήποτε φύσης, διοικητικής προσφυγής.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4  Διάρκεια σύμβασης  

5.4.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της έως και την 01/03/2021.   

5.4.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 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 (άρθρο 203 παρ.1γ , 2 και 4 του ν. 4412/2016).  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.  

5.5  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η Παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης θα γίνεται από την αρμόδια μονάδα A της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 216 του ν. 4412/2016). 

5.6 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Με σχετική  Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα 
παραλαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή /και παραδοτέα της σύμβασης, θα διενεργεί τους 
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απαιτούμενους ελέγχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση και θα συντάσσει πρακτικά και 
πρωτόκολλα προσωρινής ή οριστικής παραλαβής, όπως περιγράφεται στο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-
2016) και ειδικότερα στα άρθρα  219, 220 και 221 αυτού, τα οποία θα υποβάλλει εις τριπλούν στην ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως 
τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών 
(από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 
συμπληρωμένα.  

Η επιτροπή παραλαβής ή/ και ο/η Πρόεδρος της επιτροπής ή/ και ο προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής θα 
έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο 
του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου 
και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

 Η Επιτροπή Παραλαβής αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 
αξιοπιστίας/ρεαλιστικότητας και σαφήνειάς τους σε σχέση με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται στη παρούσα.  

 Η Επιτροπή Παραλαβής, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 
περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου 
κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος πέντε (5)  
εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. 

 Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργασίμων ημερών, χωρίς η Επιτροπή 
Παραλαβής να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα 
καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

 Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής Παραλαβής επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 
(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής 
παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του 
έργου του Αναδόχου. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες 
διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του 
επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της 
Επιτροπή Παραλαβής.  

 Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της Επιτροπής Παραλαβής 
ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 203 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.  

 Εάν το, για δεύτερη φορά, επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της 
Επιτροπή Παραλαβής ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου 
έκπτωτου σύμφωνα με το άρθρο 220 του ν. 4412/2016. 
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 Η Επιτροπή Παραλαβής, εφόσον διαπιστώσει: 1) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2) την ολοκλήρωση  
εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση 
των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
για τα παραδοτέα εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 

 Η οριστική παραλαβή του συνόλου του Έργου θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή του 
τελευταίου παραδοτέου του Έργου .  

 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 καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που 
διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται 
να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας 
μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της επιτροπής 
παραλαβής και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

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 
219 του ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης   

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική παρουσίαση της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων 

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓ0ΠΙΦ) υπάγεται στο Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. Π.Δ 84/2019 (ΦΕΚ Α' 123/17-07-2019). Αρ.7, 
παρ.3. 

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, ακολουθώντας τη διεθνή εμπειρία 
και έχοντας ως σκοπό την πραγματοποίηση της νομικής και ουσιαστικής ισότητας ανδρών και γυναικών στην 
Ελλάδα, αφενός αναπτύσσει αυτόνομες πολιτικές ισότητας των φύλων σε όλα τα πεδία πολιτικής, αφετέρου 
παρεμβαίνει οριζόντια σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής (αναπτύσσοντας θεσμικές συνεργασίες), ώστε 
να αντιμετωπιστούν οι έμφυλες διακρίσεις σε κάθε πεδίο άσκησης πολιτικής. 

Οι στόχοι της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων είναι: 

- Η ένταξη της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές,  τόσο σε κεντρικό, όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση των Προγραμμάτων, σε 
συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την 
προώθηση πολιτικών ισότητας.  

- Η ανάπτυξη κι εφαρμογή εργαλείων με τα οποία θα αξιολογείται η επίδραση των διάφορων δράσεων 
και πολιτικών στην ισότητα των φύλων καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών 
ισότητας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.  

- O σχεδιασμός, η υλοποίηση και ο συντονισμός του γενικού πλαισίου συνεργασίας, δικτύωσης και 
παροχής υπηρεσιών προς πολίτες και φορείς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό για θέματα ισότητας 
των Φύλων. 

- Η παροχή υπηρεσιών πρώτης γραμμής και συμβουλευτικών υπηρεσιών στους πολίτες  οι οποίες 
αφορούν κυρίως θέματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συμβουλευτικής γυναικών θυμάτων βίας, 
αλλά και παροχή νομικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε θέματα ισότητας, απασχόλησης και 
εργασιακών σχέσεων, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, εξειδικευμένη πληροφόρηση και υποστήριξη 
γυναικών που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (πχ μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμεΑ) κ.λπ. 

 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) 
 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) έχει ως αποστολή 
την εισήγηση για τον κεντρικό σχεδιασμό και τον προγραμματισμό αναπτυξιακών πολιτικών του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και τον συντονισμό των αρμόδιων φορέων, την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών 
των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και των λοιπών φορέων που εποπτεύονται από αυτό, σε σχέση με τα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και την 
υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράμματα που χρηματοδοτούνται 
από Εθνικούς ή συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Επιπλέον, δυνάμει του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30-10-
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2019), αρ.213, η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) , 
ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του ν. 4314/2014 και στον τομέα Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 

Α.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4..1.2.  Περιφερειακό Δίκτυο Ηπείρου (DEL. 4.1.2 Regional Network)  
 
Στόχος της ενέργειας είναι η οργάνωση και λειτουργία του Περιφερειακού δικτύου στην Περιφέρεια της 
Ηπείρου με σκοπό την: α) προβολή και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, τη στήριξη της  
καινοτομίας και της εξωστρέφειας της β) ενθάρρυνση της ίδρυσης γυναικείων  επιχειρήσεων σε τομείς 
υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι τομείς RIS31, γ) δημιουργία ενός 
συστήματος υποστηρικτικού και φιλικού προς την επιχειρηματικότητα των γυναικών στην περιφέρεια.  
 
Το Περιφερειακό Δίκτυο θα έχει ως σκοπό να προωθήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και συνεργατικών σχημάτων, και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των 
υπαρχουσών επιχειρήσεων.   Για την επίτευξη των στόχων του θα δημιουργηθεί μια δικτυακή πύλη (portal) 
που θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του έργου, στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα στοιχεία που αφορούν 
στην επιχειρηματικότητα και θα προκύψουν από προηγούμενες ενέργειες του έργου. Παράλληλα θα 
εκπονηθεί Σχέδιο δράσης δικτύου υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Το Περιφερειακό Δίκτυο 
θα παρέχει επίσης τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη στις γυναικείες επιχειρήσεις καθώς και σε εν 
δυνάμει γυναίκες επιχειρηματίες σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να υλοποιήσει τα εξής: 

 

1.1. Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας 
Περιφερειακού Δικτύου Ηπείρου 

Στόχος της ενέργειας είναι η λειτουργία  Κέντρου Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας στα Ιωάννινα. Το Κέντρο θα στεγαστεί σε χώρο γραφείου επιφάνειας τουλάχιστον 20 
m2  που θα εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, o οποίος θα πληροί τις προδιαγραφές πρόσβασης των ΑΜΕΑ στις 
κτιριακές υποδομές σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ειδικότερα: πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας, 
πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας, πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής,  πρόβλεψη χώρων 
αναμονής σε περίπτωση κινδύνου, πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές, πρόβλεψη 
προσβάσιμων εξοπλισμών. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις υπηρεσίες ήτοι: 
δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία, πρόβλεψη εναλλακτικών τρόπων 
εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία, ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’. Επίσης, πρόβλεψη 
προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία, διαδικασιών υποβολής αίτησης κλπ. 

                                                           
1
 Η Στρατηγική Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) είναι μια 

ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η οποία: επικεντρώνει την πολιτική 

υποστήριξη και τις επενδύσεις σε εθνικές/περιφερειακές προτεραιότητες – κλειδιά, προκλήσεις και ανάγκες για μια ανάπτυξη βασισμένη στη 

γνώση,οικοδομεί πάνω στα δυνατά σημεία και συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας/περιφέρειας και το δυναμικό για αριστεία,υποστηρίζει την 

τεχνολογική καινοτομία και την καινοτομία τη βασισμένη στη πράξη και στοχεύει στην τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων,διασφαλίζει την 

πλήρη συμμετοχή των εταίρων (stakeholders) και ενθαρρύνει την καινοτομία και τον πειραματισμό,βασίζεται σε τεκμήρια και περιλαμβάνει ένα 

στέρεο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
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Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει το Κέντρο σε λειτουργία για χρονικό διάστημα από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 01/3/2021. 

Για το σκοπό θα αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει δύο (2) στελέχη  για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα, για οκτώ 
ώρες (8) ώρες ημερησίως, με καθήκοντα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου  

Το 1ο στέλεχος,  υπεύθυνο για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία 
Π.Ε ή Τ.Ε, να διαθέτει υποχρεωτικά άριστη γνώση (επίπεδο  C2)  στην Αγγλική γλώσσα, ενώ επιθυμητή είναι η 
γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Επιπλέον υποχρεωτική είναι η διετής εμπειρία στην υποστήριξη της 
επιχειρηματικότητας και επιθυμητή η εμπειρία στην υποστήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας. 

Το 2ο στέλεχος, υπεύθυνο για τη διενέργεια των ερευνών – μελετών,  θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία  
Π.Ε ή Τ.Ε, να διαθέτει υποχρεωτικά άριστη γνώση (επίπεδο  C2)  στην Αγγλική γλώσσα, ενώ επιθυμητή είναι η 
γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Επιπλέον υποχρεωτική είναι η διετής εμπειρία στην διενέργεια ερευνών ή 
μελετών  επιχειρηματικότητας. 

 

1.2 Σχέδιο δράσης δικτύου υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας  

 

Το Σχέδιο Δράσης Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας θα αποτελέσει τον άξονα, βάσει του 
οποίου θα δραστηριοποιηθεί το Δίκτυο. Για τη δημιουργία αυτού του σχεδίου θα αξιοποιηθεί η διεθνής 
εμπειρία και πρακτική των Δικτύων επιχειρηματικότητας. Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαία η συλλογή 
καλών πρακτικών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών από φορείς αντίστοιχους με το Δίκτυο, από 
Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Ενώσεις κλπ. καθώς επίσης και η συμμετοχή του Δικτύου της Περιφέρειας 
Ηπείρου σε αντίστοιχα δίκτυα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει και έκθεση 
- παρουσίαση αυτών των φορέων. 

Το Σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει: α) την αποστολή του, β) τη στρατηγική και γ) τους στόχους, και δ) τη 
μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. Στη στρατηγική θα περιλαμβάνονται: α) το πρόγραμμα υλοποίησης, β) η 
μεθοδολογία προσέλκυσης ωφελουμένων και γ) οι διαδικασίες υλοποίησης. Τέλος, θα παρουσιάζεται η 
διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου της λειτουργίας του. Θα περιλαμβάνεται, επίσης, ανασκόπηση των 
υλοποιηθησών δράσεων στην Περιφέρεια για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας τα τελευταία πέντε 
έτη και η συνάφειά τους με την τρέχουσα πολιτική (εθνική και ευρωπαϊκή) ενίσχυσης της περιφερειακής 
καινοτομίας. 

Επιπλέον το Σχέδιο δράσης : α) θα αναζητήσει την ετοιμότητα της Περιφέρειας για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας και του περιβάλλοντος παραγωγής καινοτομίας, β) θα εξετάσει 
την εφικτότητα υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων και έργων, γ) θα δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση 
των απειλών από το εξωτερικό περιβάλλον και δ) θα υποδείξει το βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των ευκαιριών 
που υπάρχουν στο περιβάλλον. Το Σχέδιο Δράσης θα κοινοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ή οποία θα το 
εγκρίνει ή θα προτείνει τροποποιήσεις στις οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται. 

Θα παραδοθεί σχέδιο δράσης στα Ελληνικά και η περίληψή του στα Αγγλικά σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή σε τρία (3) αντίγραφα 

 

1.3 Παροχή τεχνικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης 

 

Η δράση περιλαμβάνει:  
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α) Στήριξη των γυναικών επιχειρηματιών  για  πρόσβαση σε επιχειρηματικά δίκτυα στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό 

β) Ενίσχυση προοπτικών ανάπτυξης και βιωσιμότητας των γυναικείων επιχειρήσεων 

γ) Υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης των δυνητικών γυναικών επιχειρηματιών.   

δ) Συμφιλίωση ιδιωτικής – οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 

ε) Τεχνικές ανάπτυξης και ενίσχυσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων των γυναικών 

στ) Σύνταξη έκθεσης αναφορικά με την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίησης της 
καινοτομίας από τοπικούς φορείς,  καθώς επίσης και πρόβλεψη αναγκών για τα επόμενα τρία χρόνια. 

ζ) Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα των δράσεων του δικτύου που θα έχουν υλοποιηθεί, θα χωριστούν σε δύο 
διακριτές κατηγορίες: α) καλών πρακτικών ανάπτυξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας και β) καλών 
πρακτικών αξιοποίησης ή/και υιοθέτησης της καινοτομίας. Θα δοθούν  παραδείγματα βέλτιστης διαδρομής 
για εφαρμογή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων ως παραδείγματα, ενώ παράλληλα θα γίνει αναφορά στα 
οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραδειγμάτων καλών πρακτικών. 

η) Ολοκληρωμένη υποστήριξη προς τις γυναικείες επιχειρήσεις καθώς και η δυνατότητα παραπομπής τους 
στην τοπική αγορά εξειδικευμένων συμβούλων για ζητήματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας με 
δυνατότητα αξιοποίησης της καινοτομίας.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής 
υποστήριξης του Περιφερειακού Δικτύου.  Οι μηνιαίες εκθέσεις θα αφορούν χρονικό διάστημα τριάντα (30) 
ημερών και κάθε έκθεση θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 
χρονικού διαστήματος αυτού. Η πρώτη δε έκθεση πεπραγμένων  θα περιλαμβάνει τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. Τον τελευταίο μήνα υλοποίησης ο Ανάδοχος θα υποβάλει τελική 
συγκεντρωτική έκθεση πεπραγμένων που θα περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δράσεων και πρόβλεψη 
αναγκών για τα επόμενα 3 χρόνια.   

1.4  Διενέργεια 2 συναντήσεων (workshops) για ανταλλαγή απόψεων. Για κάθε workshop ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος για : 
Εξασφάλιση  χώρου δυναμικότητας 20 ατόμων  

Σχεδιασμός και εκτύπωση 1 roll-up banner (Εκτύπωση σε μουσαμά διαστάσεων 0,80*2,00 με αυτοστήρικτο 
μηχανισμό από αλουμίνιο) με το λογότυπο, τον τίτλο, τον τόπο και την ημερομηνία υλοποίησης του workshop 

Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (projector, οθόνη προβολής, laptop) 

Εξασφάλιση coffee-break για 20 άτομα. Το coffee-break πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) ζεστά και 
κρύα ροφήματα καφέ, (β) χυμούς, (γ) νερό, (δ) γλυκά βουτήματα και κέικ/ 3 είδη κατ’ ελάχιστο, καθώς και 
σέρβις.  

Γραμματειακή υποστήριξη  

Φωτογράφιση 

Ο ανάδοχος θα καλύψει  πιθανά έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων-συντονιστών-ομιλητών στο κάθε 
workshop. 

To 1o workshop θα αφορά στην επίδειξη της λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης συμβουλευτικής και 
καθοδήγησης που θα αναπτυχθεί για τη σύζευξη, καθώς και στην παρουσίαση των στόχων του Κέντρου 
Πληροφόρησης και ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας, στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και 
εμπιστοσύνης, στην πραγματοποίηση παραγωγικών συζητήσεων για την επίλυση προβλημάτων, στην 
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ενθάρρυνση υπαρχόντων μελών και μελλοντικών για την συνεργασία και δικτύωση, στην εμψύχωση 
γυναικών για την ίδρυση επιχειρήσεων. 

Το 2ο workshop θα αναφέρεται σε συνάντηση με μέντορες γυναικείας επιχειρηματικότητας ή/και 
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες. Στο workshop αυτό θα μπορέσουν να επιτευχθούν τα παρακάτω: 

 

 Συνεργασία μεταξύ δύο ανθρώπων (mentor and mentoree) που συνήθως εργάζονται στον ίδιο τομέα 
ή/και μοιράζονται κοινές εμπειρίες. 

 Υποστηρικτική σχέση που βασίζεται σε αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό. 

 Εντοπισμός από κοινού των αναγκών των γυναικείων επιχειρηματιών και των υποψηφίων γυναικείων 
επιχειρηματιών και αντίστοιχες προτάσεις λύσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιαιτερότητες των συμμετεχουσών. 

 Πρακτικές συμβουλές που δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και βελτίωσης. 

.  

Παράλληλα με τη διεξαγωγή των workshops στην αίθουσα θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής  
ενδιαφερομένων μέσω διαδικτύου με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Η εν λόγω πλατφόρμα 
θα πρέπει να:  

 Υποστηρίζει τη συμμετοχή  προσκεκλημένων χωρίς αυτοί να έχουν λογαριασμούς (όνομα χρήστη/ 
κωδικό πρόσβασης) 

 Να υποστηρίζει την σύνδεση των συμμετεχόντων τόσο μέσω φυλλομετρητή όσο και μέσω εφαρμογής 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως υπολογιστή, έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphone), tablets. 

 Να μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες. 

 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς χρήσης χωρίς διακοπή. 

 Να επιτρέπει την μαγνητοσκόπηση και αποθήκευση της τηλεδιάσκεψης σε μορφή MP4 στο νέφος 
(cloud) έως τουλάχιστον 1GB 

 Να υποστηρίζει υψηλής ευκρίνειας βίντεο (HD video) και ήχο (HD voice). 

 Να υποστηρίζει ταυτόχρονο διαμοιρασμό οθόνης (Simultaneous Screen Share) 

 Να υποστηρίζει δωμάτιο αναμονής των συμμετεχόντων (Waiting Room) 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων (chat) 

 Να υποστηρίζει την διαχείριση της τηλεδιάσκεψης από τον διαχειριστή όπως έναρξη/λήψη εγγραφής, 
σίγαση μικροφώνων, κρυπτογράφηση, έλεγχος συζητήσεων κτλ. 

 Να διασφαλίζει πως η σύνδεση είναι ασφαλής (Secure Socket Layer (SSL) encryption, AES 256 bits 
encryption) 

Σε περίπτωση ισχύος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εργαστηρίων, περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του 
COVID – 19, που απαγορεύουν τις συναθροίσεις, οι δαπάνες που αφορούν στην εξασφάλιση του χώρου και 
του coffee break  θα αφαιρεθούν  από την αμοιβή του αναδόχου. Το ύψος των δαπανών αυτών ανέρχεται 
στα τριακόσια  (300,00)  ευρώ, ανά εργαστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο χρόνος υλοποίησης του 1ου workshop θα είναι εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ 
ο χρόνος υλοποίησης του 2ου workshop θα είναι εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης 
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1.5 Δημιουργία βάσης δεδομένων με τη μορφή διαδικτυακής πύλης 

Θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πύλη, στην οποία θα καταχωρηθούν στοιχεία φορέων που αφορούν στην 
προαγωγή της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην γυναικεία επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση της 
καινοτομίας. Η διαδικτυακή πύλη θα συνδέεται με την ιστοσελίδα του έργου που θα δημιουργηθεί στο 
πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP2 που δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης.  

Η διαδικτυακή πύλη θα: α) περιλαμβάνει στοιχεία από φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και 
προαγωγής της καινοτομίας, β)  διαθέτει συνδέσεις (links) με αντίστοιχούς φορείς στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη, γ) προσφέρει στους χρήστες τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα προαγωγής της επιχειρηματικότητας 
(π.χ. προκηρύξεις προγραμμάτων, μελέτες, δείκτες και στατιστικά στοιχεία, γεγονότα, ειδήσεις σχετικές με 
την επιχειρηματικότητα και το επιχειρείν. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει προσβάσιμες μορφές διάδοσης πληροφορίας - πληροφόρησης (όπως 
προσβάσιμες ιστοσελίδες ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε γραφή 
Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, DVD με πρόβλεψη υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας 
στη νοηματική,  κ.λπ.) 

 

1.6. Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων του περιφερειακού δικτύου 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει τη διοργάνωση μίας ημερίδας διάχυσης αποτελεσμάτων του 
Δικτύου στην Περιφέρεια Ηπείρου και συγκεκριμένα στην πόλη των Ιωαννίνων. Στη διάρκεια της ημερίδας θα 
παρουσιαστούν ο σκοπός και ειδικοί στόχοι του έργου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τα αναλυτικά 
αποτελέσματα για το Συντονιστή Εταίρο, τα γενικά αποτελέσματα του έργου από όλους τους εταίρους, το 
ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε, επιλεγμένες δημοσιεύσεις  κ.λ.π. Το παραδοτέο  συμπεριλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες: 

 Εξασφάλιση χώρου δυναμικότητας 60 ατόμων  

 Σχεδιασμός και εκτύπωση 1 roll-up banner (Εκτύπωση σε μουσαμά διαστάσεων 0,80*2,00 με 
αυτοστήρικτο μηχανισμό από αλουμίνιο) με το λογότυπο έργου, τον τίτλο του workshop καθώς και 
τον τόπο και την ημερομηνία υλοποίησης του.  

 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (projector, οθόνη προβολής, laptop) 

 Εξασφάλιση coffee-break για 60 άτομα. Το coffee-break πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον (α) 
ζεστά και κρύα ροφήματα, καφέ, (β) χυμούς, (γ) νερό, (δ) γλυκά βουτήματα και κέικ/ 3 είδη κατ’ 
ελάχιστο, καθώς και σέρβις.  

 60 Φακέλους με την ανάλογη σήμανση όπως αυτή προβλέπεται από τον Οδηγό Δημοσιότητας του 
Έργου, μπλοκ σημειώσεων (A5, 20σελιδο, ασπρόμαυρο) και στυλό  

 Γραμματειακή υποστήριξη  

 Φωτογράφιση 

Παράλληλα με τη διεξαγωγή της ημερίδας στην αίθουσα θα δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής  
ενδιαφερομένων μέσω διαδικτύου με χρήση κατάλληλης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Η εν λόγω πλατφόρμα 
θα πρέπει να:  
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 Υποστηρίζει τη συμμετοχή  προσκεκλημένων χωρίς αυτοί να έχουν λογαριασμούς (όνομα χρήστη/ 
κωδικό πρόσβασης) 

 Να υποστηρίζει την σύνδεση των συμμετεχόντων τόσο μέσω φυλλομετρητή όσο και μέσω εφαρμογής 
σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως υπολογιστή, έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphone), tablets. 

 Να μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα τουλάχιστον 50 συμμετέχοντες. 

 Να υποστηρίζει τουλάχιστον 8 ώρες συνεχούς χρήσης χωρίς διακοπή. 

 Να επιτρέπει την μαγνητοσκόπηση και αποθήκευση της τηλεδιάσκεψης σε μορφή MP4 στο νέφος 
(cloud) έως τουλάχιστον 1GB 

 Να υποστηρίζει υψηλής ευκρίνειας βίντεο (HD video) και ήχο (HD voice). 

 Να υποστηρίζει ταυτόχρονο διαμοιρασμό οθόνης (Simultaneous Screen Share) 

 Να υποστηρίζει δωμάτιο αναμονής των συμμετεχόντων (Waiting Room) 

 Να υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων (chat) 

 Να υποστηρίζει την διαχείριση της τηλεδιάσκεψης από τον διαχειριστή όπως έναρξη/λήψη εγγραφής, 
σίγαση μικροφώνων, κρυπτογράφηση, έλεγχος συζητήσεων κτλ. 

 Να διασφαλίζει πως η σύνδεση είναι ασφαλής (Secure Socket Layer (SSL) encryption, AES 256 bits 
encryption) 

Σε περίπτωση ισχύος, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της ημερίδας, περιοριστικών μέτρων εξάπλωσης του 
COVID – 19, που απαγορεύουν τις συναθροίσεις, οι δαπάνες που αφορούν στην εξασφάλιση του χώρου και 
του coffee break  θα αφαιρεθούν  από την αμοιβή του αναδόχου. Το ύψος των δαπανών αυτών ανέρχεται 
στα πεντακόσια (500,00)  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι ημερομηνία διεξαγωγής της ημερίδας διάχυσης των αποτελεσμάτων θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 

 

2. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.1 Διασυνοριακό Δίκτυο (DELIVERABLE 5.1.1 CROSS BORDER NETWORK) 

 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία ενός Διασυνοριακού δικτύου Υποστήριξης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας που θα διασύνδεει τα Περιφερειακά δίκτυα των πέντε (5) εταίρων ήτοι: 
Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
Επιμελητήριο Κέρκυρας, CΝΑ Bari, Municipality of Maglie. Οι εμπλεκόμενες Περιφέρειες είναι: Ηπείρου,  
Δυτικής Ελλάδας,  Ιονίων Νήσων και Περιφέρεια Απουλίας στην Ιταλία. Σκοπός του δικτύου είναι α) η 
προβολή και προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στις εργαζόμενες γυναίκες 
της διασυνοριακής περιοχής, β) η ενθάρρυνση της ίδρυσης γυναικείων επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας όπως οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα οι τομείς RIS3 στην διασυνοριακή περιοχή, γ) η 
ενίσχυση του ρόλου των εμπλεκόμενων περιφερειών με τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την 
επιχειρηματικότητα των γυναικών στην διασυνοριακή περιοχή. 
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Ο Ανάδοχος θα καταρτίσει το Σχέδιο Δράσης του διασυνοριακού δικτύου. Στο σχέδιο δράσης θα 
παρουσιάζεται: α) η αποστολή, β) η στρατηγική και γ) οι στόχοι, και δ) η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί. 
Στη συνέχεια, θα αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της στρατηγικής και θα διατυπώνονται: α) το πρόγραμμα 
υλοποίησης, β) μεθοδολογία προσέλκυσης ωφελουμένων και γ) οι διαδικασίες υλοποίησης. Το Σχέδιο 
Δράσης θα κοινοποιηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ή οποία θα το εγκρίνει ή θα προτείνει τροποποιήσεις στις 
οποίες ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται. 

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων της λειτουργίας του διασυνοριακού δικτύου που 
θα συνοδεύονται από τα σχετικά αποδεικτικά (αποστολή ηλεκτρονικών προσκλήσεων, πρακτικά 
συναντήσεων, στιγμιότυπα οθόνης από διαδικτυακές συναντήσεις κ.λ.π). Οι μηνιαίες εκθέσεις θα αφορούν 
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και κάθε έκθεση θα υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα 
(10) ημερών από τη λήξη του χρονικού διαστήματος αυτού. Η πρώτη δε έκθεση πεπραγμένων  θα 
περιλαμβάνει τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Τον τελευταίο μήνα υλοποίησης ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει τελική συγκεντρωτική έκθεση πεπραγμένων με βάση τα στοιχεία που θα συλλεχθούν 
όπου θα περιλαμβάνεται αξιολόγηση των συνολικών επιδόσεων των εμπλεκόμενων Περιφερειών στον τομέα 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας καθώς και των μελλοντικών αναγκών των επιχειρήσεων στη 
διασυνοριακή περιοχή.   

Για το σκοπό θα αυτό ο Ανάδοχος θα διαθέσει ένα (1) στέλεχος για πέντε (5) μέρες την εβδομάδα, για οκτώ 
ώρες (8) ώρες ημερησίως, με καθήκοντα την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση της ομάδας στόχου. Το στέλεχος 
του διασυνοριακού δικτύου θα εργάζεται στον ίδιο χώρο με τα στελέχη του Περιφερειακού δικτύου της 
Ηπείρου και θα είναι σε άμεση συνεργασία με αυτά.  

Το στέλεχος θα πρέπει να ανήκει στην κατηγορία Π.Ε ή Τ.Ε, να διαθέτει υποχρεωτικά άριστη γνώση 
(επίπεδο  C2)  στην Αγγλική , και στην Ιταλική Γλώσσα.  Επιπλέον υποχρεωτική είναι η διετής εμπειρία στην 
υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και επιθυμητή η εμπειρία στην υποστήριξη της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

 

 

3.  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1.1 Κατευθυντήριες γραμμές και νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση των 
περιφερειακών δικτύων σε Ελλάδα και Ιταλία (DELIVERABLE 4.1.1 Guidelines and Legislation context for 
regional Networks in GR and IT) 

 

Ο Ανάδοχος θα προτείνει κατευθυντήριες γραμμές και ενδεχόμενες θεσμικές βελτιώσεις/προτάσεις  για την 
ανάπτυξη τοπικών δικτύων σε Ελλάδα και Ιταλία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών. Το 
παραδοτέο θα είναι ένα Εγχειρίδιο Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, της  Δικτύωσης και της 
Καινοτομίας που θα προτείνει:  

α) Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού του επαγγελματικού  προσανατολισμού που 
αποσκοπεί στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και στην υιοθέτηση της καινοτομίας. 
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β) Στοχευμένες δράσεις στα πεδία της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της ΔΒΜ, της επιχειρηματικότητας και 
της απασχόλησης και γενικότερα της ανάπτυξης δεξιοτήτων.   

γ) Κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογία ίδρυσης τοπικών δικτύων γυναικείας επιχειρηματικότητας  

δ) Σχέδια νομοθετικών προτάσεων για τη δικτύωση της γυναικείας επιχειρηματικόητας σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο  

ε) Πιθανές προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού  πλαισίου για την ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στις επιλέξιμες περιφέρειες των δύο χωρών. 

στ) Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες, καθώς και τα αντίστοιχα links, προκειμένου οι γυναίκες 
επιχειρηματίες να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες των δομών, 
υπηρεσιών και οργανισμών επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, ΔΒΜ και απασχόλησης και να 
ενημερωθούν με εγκυρότητα και αξιοπιστία για τις εναλλακτικές επαγγελματικές ή/και εκπαιδευτικές 
επιλογές που δύναται να έχουν. 

Το Εγχειρίδιο Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, της  Δικτύωσης και της Καινοτομίας θα 
παραδοθεί σε τρία (3)  αντίτυπα σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά.  

Χρόνος Παράδοσης: Εξήντα (60) μέρες από την υπογραφή της Σύμβασης 

 

4. ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥΣ 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1.3 Τελική έκθεση αποτελεσμάτων του έργου και παρουσίασή τους (DELIVERABLE 5.1.3 
Project's results final report and presentation) 

Το συγκεκριμένο παραδοτέο περιλαμβάνει την συγγραφή της τελικής έκθεσης παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων του έργου σε συνεργασία και με τους άλλους εταίρους στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Δικτύου, η οποία θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνει: 

 Ταυτότητα του έργου 

 Περίληψη του έργου 

 Εταίροι - Συμμετέχοντες στο έργο 

 Συνεργαζόμενοι Φορείς 

 Σκοπός και ειδικοί στόχοι του έργου 

 Μεθοδολογία 

 Ανάλυση αποτελεσμάτων του έργου για τον Συντονιστή Εταίρο 

 Γενικά αποτελέσματα του έργου από όλους τους εταίρους 

 Ενημερωτικό υλικό που παράχθηκε  

 Επιλεγμένες δημοσιεύσεις  

 Βιβλιογραφία - Πηγές 

 

Η έκθεση θα παραδοθεί σε δύο γλώσσες, Ελληνικά και Αγγλικά, σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή. 
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Το παραπάνω παραδοτέο θα παραδοθεί επίσης και σε μορφή παρουσίασης, είτε σε αρχείο παρουσιάσεων, 
είτε με τη μορφή video, σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Χρόνος Παράδοσης: 1/3/2021 
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Παραδοτέο Περιγραφή Ημερομηνία Παράδοσης 

 

1. Περιφερειακό 
Δίκτυο (4.1.2) 

1.1 - Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και 
Ενθάρρυνσης της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 

 Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης 
λειτουργίας Κέντρου 

 Παραχωρητήριο συμβόλαιο ή άλλο 
αποδεικτικό για τη στέγαση του 
Κέντρου Πληροφόρησης 

 Σύμβαση εργασίας ή έργου των 2 
στελεχών ή Υπεύθυνη δήλωση 
αναδόχου για πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση των 
εργαζομένων στο Κέντρο 

 Ομάδα έργου, Βιογραφικά 
σημειώματα εργαζομένων 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της 
σύμβασης 

1.2 – Σχέδιο δράσης του Περιφερειακού 
Δικτύου  

Το σχέδιο δράσης θα είναι στα Ελληνικά και 
η περίληψή του στα Αγγλικά και θα 
παραδοθεί σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη 
και ηλεκτρονική μορφή.  

 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της 
σύμβασης 

1.3 -  Μηνιαίες εκθέσεις Πεπραγμένων – 
Τελική έκθεση Πεπραγμένων. Οι μηνιαίες 
εκθέσεις θα αφορούν χρονικό διάστημα 
τριάντα (30) ημερών. Η πρώτη έκθεση 
πεπραγμένων  θα περιλαμβάνει τριάντα (30) 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

1η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής 
και συμβουλευτικής  υποστήριξης .  

 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης.  

2η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής 
και συμβουλευτικής  υποστήριξης.  

 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 

3η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής 
και συμβουλευτικής  υποστήριξης 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 
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4η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής 
και συμβουλευτικής  υποστήριξης 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 

Τελική έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και 
συμβουλευτικής υποστήριξης. 

 

            01/3/2021 

1.4 – Εργαστήρια (workshops) ανταλλαγής 
απόψεων. 

1ο workshop: Πρωτότυπα παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 ηλεκτρονικές 
φωτογραφίες, πρακτικά εργαστηρίου, 5 
εκτυπωμένα Στιγμιότυπα οθόνης (screen 
shots) από τους συμμετέχοντες από 
απόσταση 

Εντός δύο (2) μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης 

2ο workshop: Πρωτότυπα παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 ηλεκτρονικές 
φωτογραφίες, πρακτικά εργαστηρίου, 5 
εκτυπωμένα Στιγμιότυπα οθόνης (screen 
shots) από τους συμμετέχοντες από 
απόσταση 

 

Εντός 3 μηνών (3) μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης 

1.5 – Βάση δεδομένων φορέων  και 
εταιρειών υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας και παραγωγής 
καινοτομίας σε Ελλάδα και στην Ευρώπη  

Εκτυπωμένες σελίδες (Print screen)της 
βάσης δεδομένων. 

 

Εντός σαράντα (40) ημερών 
από την υπογραφή της 
σύμβασης 

1.6 – Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων 
Δικτύου Πρωτότυπα παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 ηλεκτρονικές 
φωτογραφίες, 5 εκτυπωμένα Στιγμιότυπα 
οθόνης (screen shots) από τους 
συμμετέχοντες από απόσταση 

 

Δέκα (10) ημέρες από την 
ημερομηνία υλοποίησης της 
ημερίδας 
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Παραδοτέο Περιγραφή Ημερομηνία Παράδοσης 

 

 2. Διασυνοριακό Δίκτυο 
(5.1.1) 

2 – Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης 
της γυναικείας επιχειρηματικότητας 

 Υπεύθυνη Δήλωση έναρξης 
λειτουργίας του Δικτύου 

 Σύμβαση εργασίας ή έργου του  
στελέχους ή Υπεύθυνη δήλωση 
αναδόχου για πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση του 
εργαζομένου στο Δίκτυο 

Ομάδα έργου, Βιογραφικό σημείωμα 
εργαζομένου 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της 
σύμβασης 

2.2 Σχέδιο Δράσης Διασυνοριακού 
Δικτύου 

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υπογραφή της 
σύμβασης 

2.3 – Μηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων 
του Διασυνοριακού Δικτύου. Οι 
μηνιαίες εκθέσεις θα αφορούν χρονικό 
διάστημα τριάντα (30) ημερών. Η 
πρώτη  έκθεση πεπραγμένων  θα 
περιλαμβάνει τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

1η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 

 

2η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 

 

3η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 

 

4η  μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

Εντός δέκα (10) ημερών από 
τη λήξη του σχετικού 
χρονικού διαστήματος 
υλοποίησης. 
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Τελική Έκθεση Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

01/03/2020 

 

 

 

Παραδοτέο Περιγραφή Ημερομηνία Παράδοσης 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (4.1.1) 
Κατευθυντήριες 
γραμμές και 
νομοθετικό πλαίσιο 
για τη συγκρότηση 
των περιφερειακών 
δικτύων σε Ελλάδα 
και Ιταλία 

3. Εγχειρίδιο Υποστήριξης της 
Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, 
της  Δικτύωσης και της Καινοτομίας  

Εντός εξήντα  ημερών (60) 
ημερών από την υπογραφή 
της Σύμβασης 

 

 

Παραδοτέο Περιγραφή Ημερομηνία Παράδοσης 

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (5.1.3) 
Τελική έκθεση 
αποτελεσμάτων του έργου 
και παρουσίασή τους 

4. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων του 
έργου και παρουσίασή τους 

01/03/2021  
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: 

 Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ33460000), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4314/2014, όπως ισχύει. 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , 
Κωδ. ΣΑ 3346  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 
εβδομήντα δύο ευρώ 59.472,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
47.961,29 €  - Ποσό  ΦΠΑ : 11.510,71€).   

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι : 

1  :  «Περιφερειακό Δίκτυο Ηπείρου», εκτιμώμενης αξίας 25.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

2  :  «Διασυνοριακό Δίκτυο Ελλάδα - Ιταλία», εκτιμώμενης αξίας 13.864,51 πλέον ΦΠΑ 24% 

3 :  «Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση των περιφερειακών 
δικτύων σε Ελλάδα και Ιταλία», εκτιμώμενης αξίας 5.870,96  πλέον ΦΠΑ 24% 

4. :   « Αναλυτική καταγραφή αποτελεσμάτων  του έργου και δημιουργία υλικού παρουσίασης αυτών στις 
συναντήσεις – συνέδρια του έργου», εκτιμώμενης αξίας 3.225,81€  πλέον ΦΠΑ 24%. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Παραδοτέο Παραδοτέα - Περιγραφή  

Ανώτατη 
προϋπολογισθείσα 
δαπάνη ΧΩΡΙΣ  
ΦΠΑ  

Ανώτατη 
προϋπολογισθείσα 
δαπάνη 
συμπεριλαμβανομένου  
ΦΠΑ 

1. Περιφερειακό 
Δίκτυο(4.1.2) 

 

1.1 - Λειτουργία Κέντρου 
Πληροφόρησης και 
Ενθάρρυνσης της 
Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας 

 Βεβαίωση έναρξης 
λειτουργίας 
Κέντρου 

 Παραχωρητήριο 
συμβόλαιο ή άλλο 
αποδεικτικό για τη 
στέγαση του 
Κέντρου 
Πληροφόρησης 

 Σύμβαση εργασίας 
ή έργου των 2 
στελεχών ή 
Υπεύθυνη δήλωση 
αναδόχου για 
πλήρη και 
αποκλειστική 
απασχόληση των 
εργαζομένων στο 
Κέντρο 

Ομάδα έργου, Βιογραφικά 
σημειώματα εργαζομένων 

 

 

 

 

    4.032,26  

 

 

 

 

 

5.000,00 € 

1.2 – Σχέδιο δράσης του 
Περιφερειακού Δικτύου  

Το σχέδιο δράσης θα είναι 
στα Ελληνικά και η 
περίληψή του στα Αγγλικά 
και θα παραδοθεί σε τρία 
(3) αντίγραφα σε έντυπη 

 

 

 

3.225,80 € 

 

 

 

 

4.000,00 € 
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και ηλεκτρονική μορφή.  

1.3 – Μηνιαίες Εκθέσεις 
Πεπραγμένων του 
Διασυνοριακού Δικτύου 

1η μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

 

2.419,35 € 

 

 

 

3.000,00 € 

2η μηνιαία  Έκθεση 
πεπραγμένων τεχνικής και 
συμβουλευτικής  
υποστήριξης.  

 

2.419,35 € 

 

 

 

3.000,00 € 

3η μηνιαία  Έκθεση 
πεπραγμένων τεχνικής και 
συμβουλευτικής  
υποστήριξης. 

 

2.419,35 € 

 

 

3.000,00 € 

4η μηνιαία  Έκθεση 
πεπραγμένων τεχνικής και 
συμβουλευτικής  
υποστήριξης. 

 

2.419,35 € 

 

 

3.000,00 € 

Τελική έκθεση 
πεπραγμένων τεχνικής και 
συμβουλευτικής 
υποστήριξης. 

 

1.612,90 € 

 

 

2.000,00 € 

1.4 – Εργαστήρια 
(workshops) ανταλλαγής 
απόψεων. 

1ο workshop: Πρωτότυπα 
παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, 
παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 
ηλεκτρονικές φωτογραφίες, 
πρακτικά εργαστηρίου, 5 
εκτυπωμένα Στιγμιότυπα 
οθόνης (screen shots) από 
τους συμμετέχοντες από 
απόσταση 

 

 

 

1.612,90 € 

 

 

 

 

2.000,00 € 

2ο workshop: Πρωτότυπα 
παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, 
παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 

 

 

  1.612,90 € 

 

 

2.000,00 € 
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ηλεκτρονικές φωτογραφίες, 
πρακτικά εργαστηρίου, 5 
εκτυπωμένα Στιγμιότυπα 
οθόνης (screen shots) από 
τους συμμετέχοντες από 
απόσταση 

 

 

1.5 – Βάση δεδομένων 
φορέων  και εταιρειών 
υποστήριξης της 
επιχειρηματικότητας και 
παραγωγής καινοτομίας σε 
Ελλάδα και στην Ευρώπη  

Εκτυπωμένες σελίδες της 
βάσης δεδομένων. 

 

 

806,45 € 

 

 

 

1.000,00 € 

1.6 – Ημερίδα διάχυσης 
αποτελεσμάτων Δικτύου 
Πρωτότυπα παρουσιολόγια 
συμμετεχόντων, 
παρουσιάσεις, 5 
εκτυπωμένες και 10 
ηλεκτρονικές φωτογραφίες, 
5 εκτυπωμένα Στιγμιότυπα 
οθόνης (screen shots) από 
τους συμμετέχοντες από 
απόσταση 

 

 

 

2.419,35 € 

 

 

 

3.000,00 € 

2. Διασυνοριακό Δίκτυο 
(5.1.1) 

2.1 – Διασυνοριακό Δίκτυο 
υποστήριξης της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας 

 Βεβαίωση έναρξης 
λειτουργίας του 
Δικτύου 

 Σύμβαση εργασίας 
ή έργου του  
στελέχους ή 
Υπεύθυνη δήλωση 
αναδόχου για 
πλήρη και 
αποκλειστική 
απασχόληση του 
εργαζομένου στο 
Δίκτυο 

Ομάδα έργου, Βιογραφικό 
σημείωμα εργαζομένου  

 

 

2.016,12 € 

 

 

 

2.500,00 € 
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2.2 - Σχέδιο Δράσης 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

3.783,87 € 

 

 

4.692,00 € 

2.3  - Μηνιαίες Εκθέσεις 
Πεπραγμένων – Τελική 
Έκθεση Πεπραγμένων 

 1η μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

 

 

 

1.612,90 € 

 

 

 

2.000,00 € 

2η μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

 

1.612,90 € 

 

2.000,00 € 

3η μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

 

1.612,90 € 

 

2.000,00 € 

4η μηνιαία Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

 

1.612,90 € 

 

2.000,00 € 

Τελική Έκθεση 
Πεπραγμένων 
Διασυνοριακού Δικτύου 

 

1.612,90 € 

 

2.000,00 € 
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3.Κατευθυντήριες γραμμές 
και νομοθετικό πλαίσιο για 
τη συγκρότηση των 
περιφερειακών δικτύων σε 
Ελλάδα και Ιταλία (4.1.1) 

3. Εγχειρίδιο Υποστήριξης 
της Γυναικείας 
Επιχειρηματικότητας, της  
Δικτύωσης και της 
Καινοτομίας 

5.870,97  € 

 

 

7.280,00 € 

4.  Τελική έκθεση 
αποτελεσμάτων του έργου 
και παρουσίασή τους (5.1.3) 

4. Τελική έκθεση 
αποτελεσμάτων του 
έργου και παρουσίασή 
τους 

 

3.225,81€   

 

4.000,00  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
47.961,29 € 59.472,00 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΠΡΟΣ : 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

για τον Διαγωνισμό   «Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και καταγραφή αποτελεσμάτων του 

έργου»  στο πλαίσιο του Έργου: «Integrating Innovation and Promoting Cluster Organization in Women Enterprises. 

Αφού έλαβα γνώση της ανωτέρω Διακήρυξης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά αναλυτικά:  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΦΠΑ 

1.1 Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Ενθάρρυνσης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας     

1.2 Σχέδιο δράσης του Περιφερειακού Δικτύου      

1.3 1η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης .     

2η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης.     

3η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης.   

4η μηνιαία  Έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής  υποστήριξης.   

Τελική έκθεση πεπραγμένων τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.     

 
1.4 

  
1ο workshop Περιφερειακού Δικτύου 

  

2ο workshop Περιφερειακού Δικτύου     

1.5 Βάση δεδομένων φορέων  και εταιρειών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και παραγωγής 
καινοτομίας σε Ελλάδα και στην Ευρώπη  
 

    

1.6 Ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων Περιφερειακού Δικτύου     

2.1 Διασυνοριακό Δίκτυο υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας      

2.2 Σχέδιο Δράσης Διασυνοριακού Δικτύου   

2.3 1η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διασυνοριακού Δικτύου 
 

    

2η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διασυνοριακού Δικτύου 
 

    

3η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διασυνοριακού Δικτύου 
 

  

4η μηνιαία Έκθεση Πεπραγμένων Διασυνοριακού Δικτύου 
 

  

         Τελική Έκθεση Πεπραγμένων Διασυνοριακού Δικτύου     

3. Εγχειρίδιο Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, της  Δικτύωσης και της Καινοτομίας   

4. Τελική έκθεση αποτελεσμάτων του έργου και παρουσίασή τους   

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ     

 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ (ολογράφως) :………………………………….. 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ (ολογράφως): …………………………………... 

Ο προσφέρων 

Υπογραφή και σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –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: [ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΕΣ ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : […….] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΚΟΡΑΗ 4, 105 64, ΑΘΗΝΑ  ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Αντώνης Τσαχαλίδης,  Δημήτριος Κάμπουρας] 
- Τηλέφωνο: [00302131501475,00302131501453] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [atsahalidis@mou.gr, dkambouras@mou.gr ] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.isotita.gr ] 

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

σχετικού CPV): [«Λειτουργία Περιφερειακού και Διασυνοριακού Δικτύου Υποστήριξης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας, Κατευθυντήριες γραμμές και προτεινόμενο νομοθετικό 

πλαίσιο για τη συγκρότηση δικτύων και Καταγραφή αποτελεσμάτων του έργου» [ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) : MIS 5003919]] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [ΑΔΑΜ Διακήρυξης] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [2/2020_INT] 

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

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή 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; 

 

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.  
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 
κατάλογοiv: 
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 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 
 
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 άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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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 ΦΟΡΕΩΝvi  
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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

 δωροδοκίαix,x· 

 απάτηxi· 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiii· 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 
ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; 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 ;xxii 

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): xxiii 
[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxiv; 

[] 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 καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxvi  
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 παράπτωμαxxvii; 
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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Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 
ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 
είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) 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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 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: 

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 εγκατάστασήςxxix; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(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: 

 
1β) Ο 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 xxx: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) 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: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxi, 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 ιδιωτικούςxxxii: 

Αριθμός ετών:  
[2017, 2018, 2019 3 έτη] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομη
νίες 

παραλήπτ
ες 

    
 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxxiii 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: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 
ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 

  
 

                                                           
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
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
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vi
  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.” 

vii
 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.  

viii
 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). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 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). 

xi
 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. 

xii
 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. 

xiii
 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”. 

xiv
 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.". 

xv
 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 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με αμετάκλητη 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)  
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xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 
συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 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).  

xxii
 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  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ 

πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxix
 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. 

xxx
  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxi
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiii
 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.  

xxxiv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxv
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γεν. Κανονισμού 
679/2016 ΕΕ 

 

 

Tο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
Αναθέτουσα Αρχή, που εδρεύει στην Αθήνα, Κοραή 4, Τ.Κ. 10564., όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον 
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ενημερώνει με το παρόν, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδιαιτέρως του Γενικού 
Κανονισμού ΕΕ 679/2016,  υπό  την  ιδιότητά  του  ως  «Υπεύθυνος  Επεξεργασίας», το  φυσικό  πρόσωπο  
(εφεξής καλούμενο «Υποκείμενο των Δεδομένων»), που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής, την Προσφορά 
κλπ και υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, είτε για τον εαυτό του και ως εκπρόσωπος ατομικής 
επιχείρησης, είτε ως φυσικό πρόσωπο- νόμιμος εκπρόσωπος του συμμετέχοντος στη διαδικασία νομικού 
προσώπου, ότι η Αναθέτουσα Αρχή και οι αρμόδιες Υπηρεσίες-Διευθύνσεις-Τμήματα αυτού (όπως και οι 
υπάλληλοί του, που ενεργούν υπό την εποπτεία του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του και στα πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους, πιθανόν δε και άλλοι ως από κοινού “Υ.Ε.”, “Εκτελούντες την Επεξεργασία”, τρίτοι ή 
αποδέκτες: υπόλοιποι μετέχοντες στη διαδικασία, υπουργεία, δημόσιες αρχές, ΔΟΥ, δικαστικές αρχές κλπ, 
βάσει συμμόρφωσης με έννομη υποχρέωση του “Υπευθύνου Επεξεργασίας” ή σε εκπλήρωση καθήκοντός του 
ή για εκτέλεση σύμβασης), συλλέγει, επεξεργάζεται και τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται στην 
Αίτηση Συμμετοχής και στα συνοδευτικά αυτών έγγραφα, τα οποία αυτοβούλως και για την ικανοποίηση των 
αιτημάτων του υποβάλλει το “Υποκείμενο των Δικαιωμάτων”, είτε για λογαριασμό του (ατομική επιχείρηση) 
είτε για λογαριασμό του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί. 
 

Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες διεκπεραίωσης της παρούσας Αίτησης Συμμετοχής. 
Σκοπός της επεξεργασίας μπορεί να είναι : η αξιολόγηση της Αίτησης, ο έλεγχος των στοιχείων που η 
διαδικασία απαιτεί, η αξιολόγηση της καταλληλόλητας του “Υποκειμένου” ως υποψήφιου του αντικειμένου 
της προς σύναψη σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή ή στα πλαίσια πρόθεσης σύναψης σύμβασης (άρθρο 6 
παρ.1β' Γεν. Καν, ΑιτΣκ 44). Περαιτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για να 
επικοινωνεί με  τον  “Υποκείμενο”, όποτε το κρίνει απαραίτητο, για ζητήματα σχετικά με την διαδικασία, για 
τις ανάγκες εκτέλεσης και λειτουργίας της σχετικής υπηρεσίας που παρέχει η Αναθέτουσα Αρχή ως “Υπεύθυνος 
Επεξεργασίας”, για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε αυτόν (άρθρο 6 παρ.2ε' Γεν. Καν) και για την εναρμόνιση 
του Δήμου με τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή του, άρθρο 6 
παρ.1γ’ Γεν. Καν). 

Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρμόδιο Τμήμα για το απαραίτητο χρονικό  διάστημα  ελέγχου της 
Αίτησης και των υποβαλλόμενων δι’ αυτής στοιχείων, για το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της 
διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων, για 
το χρονικό διάστημα εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και παραγραφής των εκατέρωθεν 
αξιώσεων και γενικά για όσο απαιτεί η νομοθεσία που αφορά στο δημόσιο και κατόπιν αρχειοθετούνται σε 
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ειδικά διαμορφωμένους χώρους που δεν παρέχουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους. 
Δυνατόν να προβλέπεται η ασφαλής καταστροφή τους μετά την πάροδο του απαραίτητου χρονικού 
διαστήματος που προβλέπει η νομοθεσία κατά περίπτωση (πχ ΠΔ 480/1985). Η παροχή των δεδομένων 
αυτών είναι   απαραίτητη για την παρούσα Αίτηση και, αν δε δοθούν από το «Υποκείμενο των Δεδομένων», η 
σχετική υπηρεσία δεν θα είναι δυνατή ούτε και η συμμετοχή του “Υποκειμένου” στη διαδικασία. 

Το «Υποκείμενο των Δεδομένων» έχει δικαίωμα υποβολής αιτήματος στον «Υπεύθυνο Επεξεργασίας» για: 
πρόσβαση-ενημέρωση, διόρθωση, περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, αντίταξη στην 
επεξεργασία καθώς και για τη διαγραφή και τη φορητότητα, πάντα υπό τους όρους και τους περιορισμούς 
της κείμενης νομοθεσίας (πχ 17 παρ.3, 20 παρ.3, 23 Γεν. Καν). Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται είτε με τη 
συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης-φόρμας που υπάρχει διαθέσιμη στις Δ/νσεις της Αναθέτουσας Αρχής, 
είτε με αποστολή επιστολής στην παραπάνω διεύθυνση, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις : 
atsahalidis@mou.gr, dkambouras. 
 

Ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” παρέχει στο “Υποκείμενο των Δεδομένων” πληροφορίες για την ενέργεια που 
πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος, δυνάμει των άρθρων 15 έως 22 Γεν. Καν, χωρίς καθυστέρηση και σε 
κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί 
κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και 
του αριθμού των αιτημάτων (βλ. αναλυτικότερα: άρθρο 12 παρ. 3-4 Γεν. Καν). Επίσης, για τυχόν καταγγελία, 
το “Υποκείμενο των Δεδομένων” έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί εγγράφως στην Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα 
(www.dpa.gr). 

 

  

……………………(Τόπος), 

 

 

(ημερομηνία) 

 

 

Έλαβα γνώση της παρούσης Ενημέρωσης  (υπογραφή και ολογράφως): 
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