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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ταχ.
: 1ο χλμ. Μυτιλήνης– Λουτρών
Διεύθ.
ΤΚ
: 811 00, Μυτιλήνη
Πληροφ. : Δ. Γιαννάκα
Τηλ.
: 22513-52042
Fax
: 22513-52014, 52015
E-mail
: despgian@mou.gr

Μυτιλήνη,

07/07/2020

Α.Π.: οικ. 1537
Προς:

1) ΑΚΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Διαχειριστή-Νόμιμο
Εκπρόσωπο κ. Στ.
Λάμπρου
2) ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΟΜΑΣ
ΑΕ
Δ/ντα Σύμβουλο κ. Γ.
Παυλάκη
3) ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
Δ/ντα Σύμβουλο κ. Απ.
Τζίμα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής
υπηρεσιών με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού
Προγράμματος και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, κατά τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου
Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027», με CPV 794152 00-8 Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2014−2020».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών».
3. Την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής
βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με ΑΠ. οικ. 775/07.04.2017 Απόφαση Έγκρισης του Προγράμματος
Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. Βορείου Αιγαίου 2014-2020.
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5. Την με αριθ. πρωτ. οικ.2384/01.11.2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με
τίτλο «Σύμβουλοι για την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» με
Κωδικό ΟΠΣ 5010903.
6.
Την υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018)
αντικατάσταση
της
υπ’
αριθμ.
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016
(ΦΕΚ3521/Β/1.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ 712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β/1822) Υ.Α. «Εθνικοί κανόνες Επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης πράξεων».
7. Την με Α.Π. 60072/6-6-2019 1η Εγκύκλιο για το σχεδιασμό του νέου
Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού προγραμματισμού.
8. Την με Α.Π. 173/14.02.2019 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας ΑΚΡΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ Συμβούλων, στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες - προμήθειες
της ΕΥΔ, με την οποία προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό
ανάθεση φυσικού αντικειμένου.
9. Την με Α.Π. 88/16-03-2020 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας ΟΜΙΛΟΣ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕ - OMAΣ ΑΕ, στον κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσίες - προμήθειες της ΕΥΔ, με την οποία προκύπτει η
δυνατότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό ανάθεση φυσικού αντικειμένου.
10. Την με Α.Π. 139/02.04.2020 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας ΕΜΒΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., στον κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες - προμήθειες
της ΕΥΔ, με την οποία προκύπτει η δυνατότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό
ανάθεση φυσικού αντικειμένου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή προσφοράς,
ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης της
Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027».
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 17.07.2020 (έως
τις 15:00) στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και υποβάλλεται με οποιονδήποτε
τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς, με υπηρεσία ταχυμεταφοράς κ.λπ.) στην
Υπηρεσία μας.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση
όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, καθώς και υποβολή
εγγράφων, πλην των διευκρινίσεων, που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.
Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη
αποδοχή από τον υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της Πρόσκλησης και τη
συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις του έργου.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
55.000,00 € προ ΦΠΑ (68.200,00 €
με ΦΠΑ 24%)
Αντικείμενο:
Σύμβουλος υποστήριξης της Ομάδας
Σχεδιασμού Προγράμματος και της
Ειδικής
Υπηρεσίας
Διαχείρισης
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη
διαμόρφωση
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027
Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου:
Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης με δυνατότητα παράτασης
έως την έγκριση του ΕΠ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τόπος Παροχής Υπηρεσιών:
Γραφεία
Αναδόχου
ή/και
έδρα
Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και όποιος
άλλος χώρος απαιτηθεί.
Αναθέτουσα Αρχή:
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που
εδρεύει
στη
Μυτιλήνη
(1ο
χλμ.
Μυτιλήνης–Λουτρών),
Τ.Κ.
81100,
ιστοσελίδα: www.pepba.gr
fax: 22513-52014, 52015
Προϋπολογισμός:

Αρμόδια για παροχή πληροφοριών:
 Γιαννάκα Δέσποινα,
Τηλ.: 22513-52042
e-mail: despgian@mou.gr
Κριτήριο Ανάθεσης:
Τόπος Υποβολής Προσφοράς:

Καταληκτική Ημερομηνία &
ώρα Υποβολής Προσφοράς:
Είδος Σύμβασης:
ΚΑΕ που βαρύνει η δαπάνη:
Χρηματοδότηση:

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.
Ειδική
Υπηρεσία
Διαχείρισης
ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που
εδρεύει
στη
Μυτιλήνη,
(1ο
χλμ.
Μυτιλήνης–Λουτρών), Τ.Κ. 81100
17.07.2020 και ώρα 15:00
(μετά την παρέλευση τους δεν υπάρχει
δυνατότητα υποβολής προσφοράς)
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
2017 ΕΠ08810052 της ΣΑΕΠ 088/1
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης και πόροι του Ελληνικού
Δημοσίου
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ΜΕΡΟΣ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της
Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027».
Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι, ανά ενότητα του
έργου:
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΠ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΟΥ

i) Συγκέντρωση, αποτίμηση και κωδικοποίηση των αναγκαίων στοιχείων από
δευτερογενείς πηγές σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, για την παρουσίαση
των κύριων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και οι
οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο του ΠΕΠ.
Οι σχετικές αναπτυξιακές προκλήσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που θα
αντιμετωπισθούν από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου
Αιγαίου θα εξειδικευθούν ανά Στόχο Πολιτικής της περιόδου 2021-2027 και ανά
Ειδικό Στόχο κάθε Στόχου Πολιτικής που θα περιλαμβάνει το ΠΕΠ σύμφωνα με
την Αρχιτεκτονική του, όπως αυτή θα προσδιορισθεί από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συγκεκριμένα από την Εθνική Αρχή
Συντονισμού (ΕΑΣ). Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, για τις προαναφερόμενες
αναπτυξιακές προκλήσεις της Περιφέρειας θα ληφθούν υπ’ όψη:
 Οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές/χωρικές ανισότητες τόσο της
Περιφέρειας έναντι του συνόλου, όσο και ενδοπεριφερειακά.
 Οι ανεπάρκειες της αγοράς, των κοινών επενδυτικών αναγκών και η
συμπληρωματικότητα με άλλες μορφές στήριξης.
 Οι προκλήσεις για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που προσδιορίζονται στις
σχετικές ειδικές συστάσεις προς την Ελλάδα.
 Τα διδάγματα που έχουν αντληθεί από την πείρα των προηγούμενων
περιόδων.
 Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
 Επίσης, σε περίπτωση που στο ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου συμμετέχει και το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στις αναπτυξιακές
προκλήσεις της Περιφέρειας και το αντίστοιχο εθνικό σχέδιο δίκαιης
μετάβασης.
ii) Προσέγγιση των πρόσφορων όρων των οποίων η κάλυψή τους είναι
αρμοδιότητα της Περιφέρειας και προτάσεις για την έγκαιρη κάλυψή τους.
iii) Διερεύνηση και προσδιορισμό των αναπτυξιακών συνθηκών στην Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου, κατόπιν σχετικής ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης κατά
την έναρξη εφαρμογής της προγραμματικής περιόδου, λαμβάνοντας υπ’ όψη και
την υλοποίηση των παρεμβάσεων στην Περιφέρεια της τρέχουσας περιόδου
2014-2020.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΣΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΤΟ
ΔΙΑΡΘΡΩΝΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 16 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΚΔ

Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι επίκειται η έκδοση της 2ης Εγκυκλίου της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού (ΕΑΣ) για τον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), η
οποία θα εξειδικεύει τα περιεχόμενα κάθε ΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα
άρθρα 16 και 17 του σχεδίου του νέου ΚΚΔ, οι υπηρεσίες υποστήριξης του
αναδόχου του έργου που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, με την επιφύλαξη της προαναφερόμενης 2ης Εγκυκλίου της ΕΑΣ,
είναι οι εξής:
i) Αιτιολόγηση των επιλεγμένων Στόχων Πολιτικής των αντίστοιχων Αξόνων
Προτεραιότητας, των Ειδικών Στόχων κάθε Στόχου Πολιτικής και των μορφών
στήριξης για κάθε Ειδικό Στόχο.
ii) Για κάθε Ειδικό Στόχο κάθε Άξονα Προτεραιότητας θα πρέπει να καθορίζονται:
 τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογος των σχεδιαζόμενων
πράξεων/έργων στρατηγικής σημασίας και η αναμενόμενη συμβολή τους
στους εν λόγω Ειδικούς Στόχους,
 δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα ορόσημα και
τιμές στόχους,
 τις βασικές ομάδες στόχους ωφελούμενων,
 τα ιδιαίτερα στοχευόμενα χωρικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της
προβλεπόμενης χρήσης ΟΧΕ, ΤΑΠΤοΚ και άλλων εργαλείων χωρικής
ανάπτυξης,
 τις τυχόν διαπεριφερειακές και διακρατικές δράσεις, εφ’ όσον η
Αρχιτεκτονική των ΠΕΠ περιλαμβάνει τέτοιες δράσεις και στην περίπτωση
αυτή, τους εγκατεστημένους δικαιούχους αυτών των δράσεων, τουλάχιστον
σε ένα άλλο κράτος μέλος,
 την προβλεπόμενη χρήση χρηματοδοτικών μέσων,
 τα είδη παρέμβασης και ενδεικτική κατανομή των προγραμματισμένων πόρων
του Προγράμματος ανά είδος παρέμβασης ή ανά τομέα στήριξης,
 στην περίπτωση που στο ΕΠ Βορείου Αιγαίου συμμετέχει και το Ταμείο
Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ), για τον Ειδικό Στόχο αυτού του Ταμείου θα πρέπει
να αιτιολογηθούν τα ποσά που μεταφέρονται αντίστοιχα από τους πόρους του
ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+.
iii) Καθορισμός της προβλεπόμενης χρήσης της Τεχνικής Βοήθειας, σύμφωνα με τα
άρθρα 30-32 του σχεδίου του ΚΚΔ.
iν) Οριστικοποίηση
των
λεπτομερειών
του
σχεδίου
χρηματοδότησης
(χρηματοδοτικών πινάκων) του Προγράμματος, που θα περιλαμβάνουν:
 πίνακα, στον οποίο θα καθορίζεται το συνολικό χρηματοδοτικό ποσό για κάθε
Ταμείο, για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού και ανά έτος,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποσών του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που
μεταφέρονται στο ΤΔΜ, εφ’ όσον συμμετέχει στο ΕΠ το συγκεκριμένο Ταμείο
ή έτσι όπως θα καθορίζει την μεταφορά πόρων η ΕΑΣ,
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 πίνακα, στον οποίο θα καθορίζεται, αφ’ ενός το συνολικό χρηματοδοτικό
ποσό για κάθε Άξονα Προτεραιότητας ανά Ταμείο, αφ’ ετέρου η εθνική
συνεισφορά, καθώς και κατά πόσο αυτή είναι δημόσια ή ιδιωτική.
Σημείωση
Το κατά πόσο οι χρηματοδοτικοί πίνακες του Προγράμματος θα περιλαμβάνουν
το σύνολο των κονδυλίων μέχρι και το 2027 ή μέχρι και το 2025, θα
καθορίζεται σε σχετικές οδηγίες της ΕΑΣ ή/και στην 2η Εγκύκλιο για τον
σχεδιασμό της περιόδου 2021-2027.
ν) Αναφορά στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την συμμετοχή των σχετικών
εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ΚΚΔ, τόσο στην κατάρτιση του
Προγράμματος, όσο και στον ρόλο τους για την υλοποίηση, την παρακολούθηση
και την αξιολόγηση του Προγράμματος. Για αυτό το μέρος των περιεχομένων
του ΕΠ, ο ανάδοχος του παρόντος θα πρέπει να συλλέξει και να οργανώσει τα
υπάρχοντα δεδομένα, όλες τις μέχρι την υπογραφή της σύμβασής του
διαδικασίες διαβουλεύσεων της Ομάδας Σχεδιασμού και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου.
νi) Από την Ενότητα Α του έργου του Αναδόχου αναφορικά με τους πρόσφορους
όρους, στην παρούσα ενότητα, θα υποστηρίξει την ΟΣΠ και την ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην αξιολόγηση του κατά πόσο οι αναγκαίοι
πρόσφοροι όροι περιφερειακής αρμοδιότητας/επιπέδου ευθύνης, πληρούνται
κατά την ημερομηνία υποβολής του Προγράμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
νii) Πέραν των προαναφερόμενων υπηρεσιών υποστήριξης του Αναδόχου του
παρόντος έργου προς την ΟΣΠ και την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι
υπηρεσίες του Αναδόχου θα εξυπηρετούν τις ανάγκες σχεδιασμού του ΠΕΠ
Βορείου Αιγαίου για την περίοδο 2021-2027, σύμφωνα και με τις σχετικές
οδηγίες της ΕΑΣ και σε κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνονται και εκείνες οι
υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούνται για την υποστήριξη στο σχεδιασμό σύμφωνα
με τα αναγκαία στοιχεία των πινάκων του παραρτήματος VΙ του σχεδίου του
ΚΚΔ.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΙΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αυτή η ενότητα του έργου του Αναδόχου αναφέρεται στην υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στις διαβουλεύσεις, αφ’ ενός με τις αρμόδιες εθνικές
Αρχές για τον σχεδιασμό των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2021-2027 (κυρίως με την ΕΑΣ, αλλά
και με τις σχετικές Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ αντίστοιχων Υπουργείων), αφ’ ετέρου με
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Του συγκεκριμένου είδους υπηρεσίες είναι μη προσδιορίσιμες εκ των προτέρων ως
προς τον όγκο ή/και τη συχνότητά τους, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουν χρόνο
έναρξης από την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου της ΕΑΣ για τον σχεδιασμό των ΕΠ και
ολοκληρώνονται με την έγκριση του ΕΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου αυτής της ενότητας του έργου του θα είναι, είτε
γραπτές εισηγήσεις, είτε/και παρουσία του σε τυχόν συναντήσεις εργασίας, είτε
στην Αθήνα, είτε και στην Μυτιλήνη. Σε περίπτωση παρουσίας του/συμμετοχής
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τους σε συναντήσεις εργασίας στην Μυτιλήνη δεν προβλέπονται στο παρόν έργο
έξοδα ταξιδίων και διαμονής.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου το οποίο προβλέπεται στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβατικών υποχρεώσεών του θα
εκπληρώνει τους όρους της σχετικής σύμβασης ως προς το αντικείμενο των
προσφερόμενων υπηρεσιών και των παραδοτέων και θα λαμβάνει λεπτομερείς
οδηγίες (στο πλαίσιο του συμβατικού έργου) από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, για το είδος και τη διαδικασία/τρόπο εκτέλεσης των εργασιών του.
1.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα του έργου του Αναδόχου προβλέπονται ως εξής:
α) 1ο Παραδοτέο: Έκθεση απολογισμού των ενεργειών/υπηρεσιών της πρώτης
(Α) Ενότητας των υπηρεσιών του Αναδόχου, με συνημμένα σε παράρτημα όλα
τα σχετικά «προϊόντα»/κείμενα του Αναδόχου που θα έχουν υποβληθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την υποβολή του Παραδοτέου.
Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10)
ημερών από την συμπλήρωση δυο μηνών μετά την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
β) 2ο Παραδοτέο: Έκθεση απολογισμού των ενεργειών/υπηρεσιών του Αναδόχου
για το μέρος των υπηρεσιών που θα έχουν προσφερθεί κατά τους τρεις
επόμενους μήνες από το πρώτο δίμηνο εκτέλεσης του συμβατικού έργου του για
τη δεύτερη (Β) ή/και για την τρίτη (Γ) Ενότητα υπηρεσιών, με συνημμένα σε
παράρτημα όλα τα σχετικά «προϊόντα»/κείμενα του Αναδόχου που θα έχουν
υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.
Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός δέκα (10)
ημερών από την συμπλήρωση πέντε (5) μηνών μετά την υπογραφή της
σχετικής σύμβασης.
γ) 3ο Παραδοτέο: Έκθεση απολογισμού του έργου/υπηρεσιών του Αναδόχου
κατά το τελευταίο τρίμηνο εκτέλεσης της σύμβασης, για το μέρος του έργου του
που περιγράφεται στη δεύτερη (Β) ή/και τρίτη (Γ) Ενότητα, με συνημμένα σε
παράρτημα όλα τα σχετικά «προϊόντα»/κείμενα του Αναδόχου που θα έχουν
υποβληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή κατά το τελευταίο τρίμηνο εκτέλεσης του
συμβατικού έργου του.
Το παρόν παραδοτέο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή με τη λήξη της
σύμβασης.
Σημείωση
Με δεδομένο ότι η διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης δύναται να παραταθεί
σύμφωνα νε τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου, αντίστοιχες τροποποιήσεις δύναται
να υπάρξουν στους χρόνους υποβολής των παραδοτέων.
Η υποβολή κάθε παραδοτέου θα πραγματοποιείται σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη
και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) και θα είναι σύμφωνα με τους κανόνες
δημοσιότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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1.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η
διάρκειά του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της
σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 55.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ύψους 13.200,00 €, ήτοι συνολικά 68.200,00 € και θα
χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 088/1 με κωδικό έργου 2017ΕΠ08810052.
Με αιτιολογημένη απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ύστερα από
εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, η συνολική διάρκεια της
σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παραταθεί και με πρωτοβουλία της
Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και με αντίστοιχη
ενημέρωση του Αναδόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 132 του ν.
4412/2016.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 20142020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.
1.4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:
 1ο Παραδοτέο: 15% με την οριστική παραλαβή αυτού του παραδοτέου από
την Αναθέτουσα Αρχή.
 2ο Παραδοτέο: 40% με την οριστική παραλαβή αυτού του παραδοτέου από
την Αναθέτουσα Αρχή.
 3ο Παραδοτέο: 45% με την οριστική παραλαβή αυτού του παραδοτέου και εξ’
αυτού την οριστική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή.
Σε περίπτωση προκαταβολής, αυτή θα είναι έντοκη από την καταβολή της,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 και ως προς τους όρους απόσβεσής
της. Αυτοί θα ορισθούν στη σχετική σύμβαση, όπως και οι όροι επιστροφής της
αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής στον Ανάδοχο.
Στη συμβατική αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και
δαπάνες, που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου, άνευ ουδεμίας
περαιτέρω επιβάρυνσης της Αναθέτουσας Αρχής έστω και για επιγενόμενη αιτία. Η
καταβολή της αμοιβής γίνεται με ευθύνη του Εργοδότη.
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2. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
1.5. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχει επαγγελματική ενασχόληση,
εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και
στην παροχή συναφών υπηρεσιών κατά το πρόσφατο παρελθόν.
Η Ομάδα Έργου που θα παρουσιαστεί στην Προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να
αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και
θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου και τουλάχιστον τρία (3)
έμπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου.
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την
εκτέλεση του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου και συνεπώς, δεν γεννάται καμμία υποχρέωση, οποιασδήποτε
μορφής, της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέναντί τους.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η
αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν.
Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων που
τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.
Υπεύθυνος Έργου
Στην κορυφή της οργανωτικής δομής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος
πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης.
 Δεκαπενταετή τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία αθροιστικά στην υλοποίηση
συναφών έργων και συγκεκριμένα:
 Σχεδιασμός
και
εξειδίκευση
συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ή και έργων,
 Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και στην παρακολούθηση της εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 Αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στελέχη Ομάδας Έργου
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών,
 Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών, σε ένα τουλάχιστον από τα
κατωτέρω αντικείμενα:
 Σχεδιασμός
και
εξειδίκευση
συγχρηματοδοτούμενων
Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων ή και έργων,
 Τεχνική υποστήριξη στη διαχείριση και στην παρακολούθηση της εφαρμογής
συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
 Αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
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Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή/και των Στελεχών της Ομάδας Έργου που
θα προταθεί στην προσφορά του αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό
την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομο ανάλογων
προσόντων από αυτό που αναφέρεται στην προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση
μέλους εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε
Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση
της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΜΕΡΟΣ 2: ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα Πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι
υποχρεωτικοί για τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς.
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές)
επιφέρει τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα.
Το αντικείμενο του έργου, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 1.1. της παρούσας, δεν
διαιρείται σε τμήματα λόγω του περιεχομένου και της φύσης του, διότι αποτελεί
ενιαίο σύνολο, το οποίο απαιτεί συγκρότηση από τον Ανάδοχο, Ομάδας έργου
(άρθρο 1.5.) με συγκεκριμένα τεχνικά και επαγγελματικά προσόντα που
εξασφαλίζουν την ποιοτικά και ποσοτικά άρτια εκτέλεση του έργου στο σύνολό του,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Επιπρόσθετα, η παρούσα διαδικασία
επιλογής αναδόχου είναι μέσω καταλόγου, με βάση το άρθρο 12 παράγρ. 3 της Υ.Α.
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β' 677/03.03.2017), όπως ισχύει.
Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντος οικονομικού φορέα
σύμφωνα με την παρούσα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων
των όρων της πρόσκλησης.
2.2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Πρόσκληση θα αποσταλεί με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στις διευθύνσεις των επιλεγμένων από τον κατάλογο οικονομικών
φορέων.
2.3. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η παρούσα σύμβαση μέσω Καταλόγου, θα ανατεθεί σύμφωνα με την ΥΑ
23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β' 677/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης, και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας», ενώ για ότι δεν προβλέπεται σε αυτήν ισχύει ο Ν. 4412/2016
(Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και με τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης.
2.4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε
έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο
μέχρι και 17/07/2020 και ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΥΔ), 1ο χλμ. Μυτιλήνης– Λουτρών,
811 00, Μυτιλήνη.
2.5. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, θα γίνει
την 20.07.2020 και ώρα 10.00, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΕΥΔ), 1ο χλμ. Μυτιλήνης– Λουτρών, 811 00,
Μυτιλήνη. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι ως άνω συμμετέχοντες
οικονομικοί φορείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
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2.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς με την
παρούσα Πρόσκληση, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον κατάλογο της ΕΥΔ ΕΠ
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, όπως αυτός έχει συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
και ισχύει.
2.7. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Αποκλείεται από τη συμμετοχή, στο πλαίσιο της παρούσας, 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:
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από
τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης
της διαφθοράς, στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005,
σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και
για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το Ν.4198/2013 (Α' 215).
Προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος
του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
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διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις
περιπτώσεις
εταιρειών
περιορισμένης
ευθύνης
(Ε.Π.Ε.),
ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η
υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις
ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος
αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε
(5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ,
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
4. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α. εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου
18 του Ν. 4412/2016,
β. εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
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οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ. εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ. εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24
του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
ε. εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ. εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
ζ. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται, κατά εφαρμογή του άρθρου III.5.1 της παρούσας,
η. εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
θ. εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθορισθεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
5. Όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν
είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου,
αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης.
6. Όταν 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.
Σε περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγρ. 1, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, μπορεί
να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθηθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016.
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Επίσης, η προσφορά προσφέροντος οικονομικού φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη
σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α) προσφορά της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του
έργου του άρθρου 1.3.,
β) δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο
3.2.1.,
γ) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή της Οικονομικής Προσφοράς
(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ),
δ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από
την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας του άρθρου 2.4,
ε) υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και
υποβολής της προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα,
στ) 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 τη
συμπλήρωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
ζ) δεν έχει παράσχει ο προσφέρων τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
Αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
η) αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του,
θ) περιέχει εναλλακτικές προσφορές.

ΜΕΡΟΣ 3: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε
αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο
στον τόπο και κατά τον χρόνο που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.
Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι η προσφορά
ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη κατά την παρούσα πρόσκληση
ημερομηνία και ώρα, δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα
αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Αναθέτουσας Αρχής.
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα του άρθρου 2.4.
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα του άρθρου 2.4., είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν
έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη
φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των
φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του
ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.
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Η προσφορά του κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και το έγγραφο υποβολής –
διαβιβαστικό για πρωτοκόλλησή της, υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε
περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και κατατίθενται
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα
καθορίζονται στην πρόσκληση.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος
σφραγισμένους υποφακέλους:

περιέχει

δύο

επιμέρους,

ανεξάρτητους

Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2.1. Τα
δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά
που ζητούνται.
Β. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της
Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, τα οποία
προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2.2.
Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:
Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο
σφραγισμένο Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.
Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο
σφραγισμένο Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος,
υποχρεωτικά, πρέπει να φέρουν την ένδειξη:
Ονοματεπώνυμο προσφέροντας φυσικού προσώπου
ή Επωνυμία νομικού προσώπου, ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων
Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
"Σύμβουλος υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη
διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027"
Προς:
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
1ο χλμ. Μυτιλήνης– Λουτρών, ΤΚ: 811 00, Μυτιλήνη
μέχρι την 17.07.2020 και ώρα 15:00
Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών
«Να μην ανοιχθεί από την Yπηρεσία»
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Στους υποφακέλους Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Οικονομικής Προσφοράς, στην
παραπάνω ένδειξη θα αναφέρεται, επιπρόσθετα, «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ή
«Οικονομική Προσφορά» αντίστοιχα.
Οι προσφορές και το συνοδευτικό έγγραφο υποβολής - διαβιβαστικό για
πρωτοκόλλησή τους, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
3.2.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλει κάθε προσφέρων
πρέπει να περιέχει:
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα (χωρίς θεώρηση του
γνησίου της υπογραφής) με την οποία να δηλώνεται ότι:
α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών,
της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα
στοιχεία),
β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την υλοποίηση του
φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται
στην παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην
προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς,
γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
2. Πρακτικό Δ.Σ. για αποδοχή συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία για τις Α.Ε.
3. Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. Οι προσφέροντες Οικονομικοί φορείς
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας (Παράρτημα).
Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.7 του Μέρους 2 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 την
ανακοίνωση του ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης της Εταιρείας, ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης
σύμβασης.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά, είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄
94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (χωρίς
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής της), στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους
και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης της παρούσας
σύμβασης.
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3.2.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς
Η Οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα,
να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό υποφάκελο, ο οποίος
θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού.
Η Οικονομική προσφορά για το έργο πραγματοποιείται σε ευρώ και περιλαμβάνει
συνολική τιμή για το έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και
ολογράφως. Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται με συμπληρωμένο, υποχρεωτικά,
και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Σε περίπτωση αντιφάσεων
ισχύει η ολόγραφη τιμή.
Η προσφερόμενη τιμή (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) περιλαμβάνει το σύνολο
των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του προσφέροντος για την πλήρη
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή κρατήσεων υπέρ τρίτων,
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται
σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης.
Ο προσφέρων οικονομικός φορέας έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του
έργου και κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη
χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον προσφέροντα.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση
υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.
3.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις
(3) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η Αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της,
εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ
των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία, είτε
να παρατείνουν την προσφορά τους, είτε όχι.
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.
Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά
σειρά επιλογής.
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την
προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά
ή μέρος της αποσυρθεί, ο προσφέρων οικονομικός φορέας υπόκειται σε απώλεια
κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
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3.4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο
προσφέρων οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορά,
δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους
ένστασης κατά της απόρριψής της.
3.5. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
3.5.1. Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία θα συγκροτηθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση προς
την Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση απόφασης κατακύρωσης.
3.5.2. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
αποσφράγισης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.5. (τόπος και χρόνος αποσφράγισης
προσφορών) και ειδικότερα:
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς και ο υποφάκελος των
δικαιολογητικών συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα οικονομικού φορέα.
Μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά
που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Οι προσφορές που το περιεχόμενο του
υποφακέλου δικαιολογητικών είναι πλήρες, κρίνονται αποδεκτές κατά το στάδιο
αυτό. Ο υποφάκελος οικονομικής προσφοράς για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν
αποδεκτές κατά το στάδιο εξέτασης των δικαιολογητικών, δεν αποσφραγίζεται αλλά
επιστρέφεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Εν συνεχεία, στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή προβαίνει σε αποσφράγιση του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς για τις αποδεκτές προσφορές.
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει η
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών επί των αιτήσεων συμμετοχής και των
προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα
αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το
αντικείμενο της σύμβασης, η Αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς
φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Οι αποδεκτές στο σύνολό τους προσφορές, μετά και από την εξέταση των
Οικονομικών Προσφορών σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
κατατάσσονται με βάση το ύψος της οικονομικής προσφοράς και επικρατέστερος
κρίνεται ο προσφέρων με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά («προσωρινός
ανάδοχος»).
Στην περίπτωση ισότιμων οικονομικών προσφορών η Αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες
οικονομικές προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης
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Προσφορών και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές,
καθώς και τα αποτελέσματα της ως άνω διαδικασίας σε πρακτικό/κά, που
υπογράφουν τα μέλη της και υποβάλλεται/ονται στην Αναθέτουσα Αρχή για
επικύρωση με λήψη απόφασης από τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους προσφέροντες, μαζί με
αντίγραφο του πρακτικού/κών της ανωτέρω διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης
των προσφορών. Κατά της ανωτέρω απόφασης οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία, δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως
ένσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016 και τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.5.5 της παρούσας.
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει εγγράφως κατά την διαδικασία αξιολόγησης
των προσφορών, τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο
της προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.5.3.
Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
κατακύρωσης
δικαιολογητικά κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»),
να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν:
A) Τα αποδεικτικά έγγραφα και πιστοποιητικά νομιμοποίησης (σύστασης και
εκπροσώπησης).
Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να
δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ)
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε.,
κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του
νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ
γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν, η νόμιμη σύσταση του
οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 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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Β) Τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
1 του Ν. 4250/2014 1(Α΄ 74), όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών:
α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.7
παράγραφος 1 του Μέρους 2 της παρούσης την προσκόμιση αποσπάσματος του
σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτουςμέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω
οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
που να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
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 παράγραφο 1 του άρθρου 2.7 του
Μέρους 2 της παρούσας.
β) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που
αναφέρονται στις παραγρ. 2, και 4 περίπτωση β΄ του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της
παρούσας, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από
τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου
να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοιι μαζί με τα υπόλοιπα
αποδεικτικά μέσα.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
1
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της
παρούσας, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει
συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά
ισχύουν.
γ) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος που
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της παρούσας,
πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην
παρούσα παράγραφο, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2.7 του
Μέρους 2 της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται
ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση
στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της
παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2
και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της
παρούσας. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγρ. 4 (περιπτώσεις α, γ-θ) του άρθρου 2.7
του Μέρους 2 της παρούσης, Υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου ότι δεν
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συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στις εν λόγω παραγράφους λόγοι
αποκλεισμού.
ε) Για την παράγραφο 6, του άρθρου 2.7 του Μέρους 2 της παρούσης, Υπεύθυνη
δήλωση του προσωρινού αναδόχου, ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
στ) Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζεται πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, που γίνεται
αποδεκτό/αποδεκτή, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών,
φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
ζ) Αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία να
περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον τα έργα που συμμετείχε, αντίστοιχα, ο Υπεύθυνος
Έργου και το κάθε μέλος της Ομάδας έργου, ο Εργοδότης / Αποδέκτης των
προσφερόμενων υπηρεσιών και ο χρόνος απασχόλησης στο έργο (από μήνας / έτος έως μήνας / έτος), από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη επαγγελματική
ενασχόληση και εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1.5 της παρούσας πρόσκλησης. Τα βιογραφικά
συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της Ομάδας Έργου, αντίστοιχα,
με τις οποίες βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
η) Αντίγραφα πτυχίων ή πιστοποιητικών / αντιγράφων τίτλων σπουδών των μελών
της Ομάδας Έργου του Υποψηφίου Αναδόχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
 οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται
ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.
Τα έγγραφα του παρόντος άρθρου υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία α-στ της παρούσας
παραγρ. 3.5.3, σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (δηλ. ποσοστό της σύμβασης)
που υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, θα πρέπει να
υποβληθούν και από τον υπεργολάβο/υπεργολάβους.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία αη της παρούσας παραγράφου 3.5.3, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησής του για την υποβολή
των ως άνω δικαιολογητικών κατακύρωσης, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με
αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση
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των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από
τις αρμόδιες αρχές.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η ανωτέρω διαδικασία
επαναλαμβάνεται με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, τηρουμένης της παραπάνω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στον προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.7 του Μέρους
2 της παρούσας.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις (i, ii, iii),
η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 4412/2016.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο 3.5.3 και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας αρχής για τη
λήψη απόφασης (Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου), είτε κατακύρωσης της
σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως έκπτωτου, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης
της Επιτροπής, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εφόσον αυτό ζητηθεί εγγράφως.
3.5.4. Κατακύρωση διαγωνισμού – σύναψη σύμβασης
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016.
Η Αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
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, όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης
της παραγρ. 3.5.5 της παρούσας και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί
αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών της παραγρ.
3.5.5 της παρούσας και κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό
ανάδοχο.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η
Αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
ειδικής πρόσκλησης, με την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης η
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οποία θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του
Έργου, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή
να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη
με
γραμμάτιο
παρακατάθεσης
χρεογράφων
στο
Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016.
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την
οριστική παραλαβή του Έργου.
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
διαδικασία του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 106 του ν. 4412/2016.
3.5.5. Ενστάσεις – Δικαστική Προστασία
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία,
δύνανται να υποβάλλουν εγγράφως ένσταση κατά πράξης ή παράλειψης της
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
όπως ισχύει και του άρθρου 13 της υπ' αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017
(ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)] ΥΑ, η προθεσμία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της Πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή
την αποστολή της πρόσκλησης, κατά περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης
κατά της Πρόσκλησης η Αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης,
η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%)
επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο
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έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση
γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων που ορίζεται
με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, της οποίας τα μέλη είναι διάφορα
από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Η Επιτροπή Ενστάσεων
εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς τη νομιμότητα της πράξης κατά της οποίας
στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και γνωμοδοτεί προς το
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης του παρόντος άρθρου και η άσκησή της
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Κατά την διαδικασία που ορίζεται στην παράγ. 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016
όπως ισχύει, 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 παρούσας παραγράφου 3.5.5,
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Μυτιλήνης κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989
(Α΄ 8). Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων
βοηθημάτων της παραγράφου 5 του άρθρου 127 του ν. 4412/2016. Πέραν από την
ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής
υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
3.5.6. Ματαίωση της διαδικασίας
Η Αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία σύναψης η/και ανάθεσης της παρούσας δημόσιας
σύμβασης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,
μετά από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Επίσης, αν διαπιστωθούν
σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί,
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από
το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κ.Ι.ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Εσωτ.Διανομή:
ΜονάδαΓ΄
Χ.Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)
[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 φορέα1 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: [ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ]
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [……………….]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [1ο χιλ. Μυτιλήνης –Λουτρών/ 81100/ Μυτιλήνη]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δέσποινα Γιαννάκα]
- Τηλέφωνο: [22513-52042]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [despgian@mou.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.pepba.gr]
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):
[Σύμβουλος υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βορείου Αιγαίου,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……]
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:
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 αρμόδιοι2 :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρηση3;
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);
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 κατάλογο4:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι
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λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία
[] Ναι [] Όχι
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με
άλλους5;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
α) [……]
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία
β) [……]
σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας
ένωσης ή κοινοπραξίας.
γ) [……]
Τμήματα
Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των
[ ]
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο
γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με
την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον
σκοπό …):
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 6
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων []Ναι []Όχι
οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV
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 ετέλεση 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 για κάθε ένα από
τους οικονομικούς φορείς.

www.pepba.gr
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
31 από 43

ΑΔΑ: 6Φ747ΛΩ-ΦΤΟ

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
[]Ναι []Όχι
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ'
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας
προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα,
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία
υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 7
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση8·
2. δωροδοκία9,10·
3. απάτη11·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 12·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 13·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων14.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:
Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπου15 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):
[……][……][……][……]16
Εάν ναι, αναφέρετε17:
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:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)19;
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν20:

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):
[……][……][……][……]18
[] Ναι [] Όχι

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης21, στην
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
α)[……]·
α)[……]·
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; β)[……]
β)[……]
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
γ.1) [] Ναι [] Όχι
γ.1) [] Ναι [] Όχι
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
-[] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον -[……]·
-[……]·
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
-[……]·
-[……]·
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
γ.2)[……]·
γ.2)[……]·
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
δ) [] Ναι [] Όχι
δ) [] Ναι [] Όχι
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
Εάν ναι, να αναφερθούν
Εάν ναι, να
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
λεπτομερείς πληροφορίες
αναφερθούν
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
[……]
λεπτομερείς
καταβολή τους ;22
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): 23
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίου24;
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
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσεις25 :
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 περιστάσεις26
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα27;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] 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 συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων 28 λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης29;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια30 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:

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

[.........…]
[] Ναι [] Όχι

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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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;
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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: 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
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής31; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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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 .
1) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών
προσόντων διατίθενται από:
α) τον Υπεύθυνο Έργου
………….

α) [τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης
(άρθρο 1.5)]

β) τα μέλη της Ομάδας έργου:

β) [τίτλοι σπουδών και επαγγελματική εμπειρία
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης
(άρθρο 1.5)]

……………..

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας32 το ακόλουθο
τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

[…………..]
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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 αναφέρονται 33, 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 δωρεάν34.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο
παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την επιλογή αναδόχου του έργου: "Σύμβουλος υποστήριξης της Ομάδας Σχεδιασμού Προγράμματος και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κατά τη διαμόρφωση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027".

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……]
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
2 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.
3 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.
4 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.
5 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.
6 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.”
7 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.
8 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).
9 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.
10 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).
11 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)
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"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
12 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.
13 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”.
14 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.".
15 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 )
16 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
19 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)
20 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που
λήφθηκαν.
21 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).
22 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,
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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
23 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.
24 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
25 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
26 Άρθρο 73 παρ. 5.
27 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα
το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
28 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.
29 Πρβλ άρθρο 48.
30 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
31 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.
32 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.
33 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014
34 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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