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Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Πειραιάς, 30/06/2021
Αρ. Πρωτ.: Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3142

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου για την υποβολή προσφοράς για το έργο
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος» στο πλαίσιο της
Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ
5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»-Υποέργο 1 (ΣΑΕ589/1).

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός: Εξήντα χιλιάδες ευρώ #60.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3,4,5,6 και 7
του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την κείμενη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει.
γ) του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1, 2, 7, 11
και 13 έως 15 (Α’ 45).
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δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
ε) του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α’
297).
στ) του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. (Α’167).
ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) −
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
η) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
θ) του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως ισχύει.
ι) του ν . 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως τα άρθρα 77, 78.
ια) του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α’ 107).
ιγ) του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α’ 25).
ιδ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
ιε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α’ 137),
ιστ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ιζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως ισχύει.
ιη) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση
της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση
της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά
έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
ιθ) του άρθρου 6 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την
ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή» (Α’ 15).
κ) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται
ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση
της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
κα) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
κβ) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» όπως ισχύει (Α’
34).
κγ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).
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κδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»(Α’ 121).
κε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων Διοικητικών
Τομέων Υπουργείων»(A’ 123).
κστ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής » όπως ισχύει (Α’ 26).
κζ) της υπ’ αριθμ. 83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων
υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄ 2662) και 180/30-10-2012 (Β΄ 2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643).
κη) της υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 5968) με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ’
αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β ́ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́ 1822) υπουργικής απόφασης “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 αξιολόγησης πράξεων”»» και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020.
κθ) της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781).
λ) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει.
λα) της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» (Β΄2453).
λβ) της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων
Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
λγ) της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο
πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
λδ) της Απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10190/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π.
«Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
λε) της ΑΠ: 122916/19-11-2020 ΕΥΣΣΑ 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 20142020» (ΑΔΑ:6Θ2Δ46ΜΤΛΡ-ΖΤΒ).
λστ) Η ΑΠ:38034/13-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο ΠΔΕ 2020 του
έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΣΑΕ 589/1 με Κωδικό 2016ΣΕ58910001, MIS 5000338 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΑΔΑ: 6ΒΟ946ΜΤΛΡ-ΘΦ8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠ:
125295/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΣ246ΜΤΛΡ-Υ1Ζ).
2. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» με
την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 5891 του έργου με κωδικό ενάριθμο
2016ΣΕ58910001.
3. Τις υπ’ αριθ. 870/11-4-2017, 58724/ΕΥΣΣΑ 1115/2-6-2016, 94499/11-9-2020 βεβαιώσεις εγγραφής στον κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020.
4. Την ανάγκη υποστήριξης για τη διαμόρφωση του Προγράμματος "ΝΕΑΡΧΟΣ" στο πλαίσιο μόχλευσης
χρηματοδοτήσεων ΕΕ.
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5. Την με αριθ. πρωτ. ΕΔ ΕΣΠΑ 1076/3-3-2020 (ΑΔΑ 68Ρ14653ΠΩ-6ΛΤ) απόφαση σύστασης της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. ΕΔ ΕΣΠΑ 1325/19-3-2021 (ΑΔΑ
ΩΝ7Σ4653ΠΩ-651) απόφαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.
Την έκδοση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου, για την υποβολή προσφοράς
για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την
ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος» στο
πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», Υποέργο 1, με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 20142020»-(ΣΑΕ589/1).
2.
Δεδομένου ότι απαιτείται εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τη διαμόρφωση του ειδικού
προγράμματος «Νέαρχος» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης
δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, η Πρόσκληση απευθύνεται στις παρακάτω τρεις (3) εταιρείες οι οποίες
περιλαμβάνονται στον Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσιών Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις
Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014
– 2020, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας:
Α) DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS ΑΕ (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 870/11-4-2017), Δ/νση:
Φραγκοκκλησιάς 3Α, Μαρούσι, ΤΚ: 151 25, Τηλ.: 210-6781100 , e-mail: gr_consulting@deloitte.gr.
Β) REMACO ΑΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 58724/ΕΥΣΣΑ
1115/2-6-2016), Δ/νση: Λ. Κηφισίας 100, Μαρούσι, ΤΚ: 151 25, Τηλ.: 210-6725966 , e-mail:
remaco@remaco.gr.
Γ) OCTANE ΣΥΜΒ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕ (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 94499/11-9-2020), Δ/νση: Βουκουρεστίου 11,
Αθήνα, ΤΚ: 106 71, Τηλ.: 210-3617190 , e-mail: info@octane.gr.
3.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ
(74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (14.400€). Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του
Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ΣΑΕ589/1 με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ58910001.
4.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)
5.

Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

6.

Διάρκεια: Έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
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7.
Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και
ώρα 10:00 π.μ.
8.

Τόπος υποβολής - καταληκτική ημερομηνία προσφορών:
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε2 Λιμάνι
ος
Πειραιά, 5 όροφος,
Γραφείο 541 ΤΚ 18510
Τηλ: 213 137 1727
email: eysed.yna@yen.gr

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα

ΩΡΑ

Έως 15:00

9.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
10.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος
Πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ I-VΙ) το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στο διαγωνισμό επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί
τους, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
11.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατό πενήντα (150) ημέρες από την επομένη της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
12.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου.

13.
Δηλώνεται ότι το αντικείμενο της Σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου
αγοράς ή μιας προμήθειας ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής των διατάξεων του ν.
4412/2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IFIGENEIA
SPYROPOULOU
Ημερομηνία: 2021.06.30 12:53:52 EEST
Αιτία: Ακριβές αντίγραφο
Τόπος: Πειραιάς
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3. OCTANE ΣΥΜΒ.ΕΠΙΧ.ΕΠΕ, e-mail: info@octane.gr
4. Μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
ΙΙ. Αποδέκτες προς κοινοποίηση
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
e-mail: eyssa@mnec.gr
ΙII. Εσωτερική Διανομή
1. Γρ. κ. Υπουργού ΝΑΝΠ
2. Γρ. κ. Υφυπουργού ΝΑΝΠ
3. Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
4. Γρ. κ. ΓΓΑΙΝΠ
5. ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ/Μονάδα Α΄- Β΄

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

6 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Πίνακας περιεχομένων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................................................................................ 10
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ........................................................................................................... 13
Α. Διάρκεια του Έργου...................................................................................................................................................................13
Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου............................................................................................................................13
Γ. Παραδοτέα Έργου .....................................................................................................................................................................16
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ............................................................................................................... 18
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .........................................................................................................................18
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................20
3. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΙΣΧΥΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ....................................................................................................................25
4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..................................................................................................................31
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.....................................................................................................................................38
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ............................................................................................................................39
7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ..........................................................................40
8. ΕΝΣΤΑΣΤΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .....................................................................................................49
9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.........................................................................................................................................................50
10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..............................51
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ............................................................................................................................................52
12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ............................................................................................................53
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ............................................................................................................................................55
14. ΠΛΗΡΩΜΗ...............................................................................................................................................................................58
15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ......................................................................................................................................................................60
16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ..............................62
17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ .............................................................................................................................................................................63
18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ .........................................................................................................................................................................64
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ............................................................................................................................................................64
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ .............................................................................................. 66
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)............................................................................................................. 68
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ..................................................................................................................................................... 69
Άρθρο 1 ..........................................................................................................................................................................................72
Άρθρο 2 ..........................................................................................................................................................................................73
Άρθρο 3 ..........................................................................................................................................................................................77
Άρθρο 4 ..........................................................................................................................................................................................80
Άρθρο 5 ..........................................................................................................................................................................................80
Άρθρο 6 ..........................................................................................................................................................................................81
Άρθρο 7 ..........................................................................................................................................................................................83
Άρθρο 8 ..........................................................................................................................................................................................85

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

7 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Άρθρο 9 ..........................................................................................................................................................................................85
Άρθρο 10 ........................................................................................................................................................................................88
Άρθρο 11 ........................................................................................................................................................................................88
Άρθρο 12 ........................................................................................................................................................................................90
Άρθρο 13 ........................................................................................................................................................................................90
Άρθρο 14 ........................................................................................................................................................................................91
Άρθρο 15 ........................................................................................................................................................................................91
Άρθρο 16 ........................................................................................................................................................................................92

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

8 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές
Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 - 2020
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την
ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος»
στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με
Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»-Υποέργο 1 (ΣΑΕ589/1)
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
Προϋπολογισμός: Εξήντα χιλιάδες ευρώ #60.000,00€#, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3,4,5,6 και 7
του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναθέτουσα Αρχή:

Επωνυμία: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ
Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη- Πύλες Ε1-Ε2 Λιμένα Πειραιά
Πόλη/Τ.Κ.: 18510, Πειραιάς
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL):
https://www.ynanp.gr/el/ypoyrgeio/epitelikh-domh-espa/
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σωτήρης Γκέκας
Τηλ.: 213 137 1390-1727
e-mail: eysed.yna@yen.gr
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες
Στοιχεία Επικοινωνίας: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην
διεύθυνση Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-2 , (5ος Όροφος), Πειραιάς
18510. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον ανωτέρω
αρμόδιο για πληροφορίες.

Έργο:

«Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση
των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του
Προγράμματος Νέαρχος» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης
με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (Υποέργο 1) με κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020»
(ΣΑΕ589/1)

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες
ευρώ (60.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Χρηματοδότηση:

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ταμείο Συνοχής του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Οι
δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΣΑΕ589/1 με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ58910001.

Χρόνος υλοποίησης-Διάρκεια
Εκτέλεσης έργου

Έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

Τόπος παροχής υπηρεσιών της
Σύμβασης

ΥΝΑΝΠ - Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Τ.Κ. 18510 Λιμάνι
Πειραιά.

Κριτήριο ανάθεσης

Θεσμικό πλαίσιο

ΕΠ.04.01.03

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία της Πρόσκλησης
μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών του άρθρου 119 παρ. 3
του ν. 4412/16 και την ΥΑ 23451/2017 (Β΄677), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κωδικός CPV

71621000 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών

Κωδικός Νuts

EL000: Ελλάδα
EL307 Πειραιάς, Νήσοι
α)* 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων, επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 375 του
ν.4412/2016.

β)* Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής
Σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6
του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Ο χρόνος, τρόπος και η
διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω
Κρατήσεις (επί της συμβατικής κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης των
αξίας χωρίς ΦΠΑ)
Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών της παρ.
6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.).
γ)* 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και
κάθε συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 350
παρ.3 του ν.4412/2016.
*Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται περαιτέρω σε παρακράτηση
χαρτοσήμου 3% (ποσό Α’), σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ ΟΓΑ που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ποσού Α’ σύμφωνα με το ν.
4169/1961.
δ) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση, όπως εκάστοτε ισχύει.
Φόρος Εισοδήματος 8% για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα επί
Παρακράτηση Φόρου (επί της
της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών βάσει του
καθαρής συμβατικής αξίας)
ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

ΦΠΑ

ΕΠ.04.01.03

Κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο ν.2859/2000 και ιδίως στα
άρθρα 21 και 27 αυτού.
*Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του ΦΠΑ θα γίνεται ανάλογη
αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Καταληκτική προθεσμία υποβολής
προσφοράς

19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα 15:00

Ημερομηνία διενέργειας
διαγωνισμού –αποσφράγισης
προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών την 20
Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, γραφείο 541.

Τόπος υποβολής προσφορών:

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής/Ακτή Βασιλειάδη/Πύλες Ε1-Ε2, 5ος όροφος, γραφείο
541, Πειραιάς.
Τα έγγραφα της Σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης
καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης
δημόσιας Σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό
Αύξοντα Αριθμό: 134717, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή
Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρίστηκε
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ).
Η παρούσα Πρόσκληση όπως προβλέπεται στον ν. 4727/2020,
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Πρόσκληση καταχωρίστηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στη
διεύθυνση (URL) www.ynanp.gr στη διαδρομή Αρχική σελίδα 
Ανακοινώσεις (Κατηγορία: Διαγωνισμοί - διαβουλεύσεις)
Τα έγγραφα της Σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη,
πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της
διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΕΠ.04.01.03

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών
πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες
(εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη
Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Α. Διάρκεια του Έργου
I. Το έργο υλοποιείται εντός έξι (06) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
II. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Β. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου του έργου
I. Στόχος του έργου
Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αναφορικά με το
σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης νησιωτικής πολιτικής, το σχεδιασμό πολιτικής θαλάσσιων
συγκοινωνιών και μεταφορών, τη χάραξη λιμενικής πολιτικής, την εποπτεία των λιμενικών υποδομών και την
προαγωγή του εθνικού λιμενικού συστήματος ως παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, έχει
προχωρήσει στη θέσπιση του ν.4770/21 (ΦΕΚ Α' 15/29-01-2021).
Ο νόμος αφορά στη χάραξη ενός σύγχρονου πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των
κατευθύνσεων της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον νησιωτικό χώρο, τον
προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται
με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα, καθώς και τον συντονισμό κρίσιμων δημοσίων πολιτικών
που συνδέονται με τον θαλάσσιο χώρο, υπό το πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα
με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (σε συνάρτηση με εφαρμογή χρηματοδοτικών εργαλείων).
Με σκοπό την υλοποίηση δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο το ειδικό
Πρόγραμμα «Νέαρχος» το οποίο στοχεύει:
α) στη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους,
β) στην ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού,
γ) στην ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της
νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων και
δ) στις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.
Μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που αφορούν έργα δημοσίου χαρακτήρα στους
παρακάτω τομείς:
α) λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις
β) κτιριακές υποδομές και εξοπλισμοί λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε
άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής του ΥΝΑΝΠ.

ΕΠ.04.01.03
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γ) υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος
δ) έργα διαχείρισης ενέργειας
ε) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών για την κάλυψη των ακτοπλοϊκών
συνδέσεων στις άγονες γραμμές
Οι δράσεις του Προγράμματος θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω
επενδυτικών δανείων που θα συνομολογούν οι Δικαιούχοι (ΥΝΑΝΠ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων). Η εξυπηρέτηση των δανείων και η κάλυψη κάθε είδους
εξόδων και λοιπών δαπανών θα γίνεται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Το Υπουργείο στοχεύει στην άμεση εφαρμογή του Νέαρχος μέσω της έκδοσης των δύο Κ.Υ.Α. (για έργα και
για συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας) που αποτελούν τη δευτερογενή νομοθεσία του Προγράμματος για την
εφαρμογή του.
II. Αντικείμενο - Διάρθρωση του έργου
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η υποστήριξη του Υπουργείου για την αποτελεσματικότερη και έγκαιρη
υλοποίηση των ενεργειών που απαιτούνται για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του προγράμματος Νέαρχος
και θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις ως ακολούθως.
Φάση Α’: Υποστήριξη στη διαμόρφωση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α.
1) Σύσταση υποστηρικτικών οργάνων
Καθορισμός της συγκρότησης και της σύνθεσης των οργανωτικών δομών (Φορέας Διαχείρισης και Τεχνική
Γραμματεία), οι οποίες θα δημιουργηθούν προκειμένου να διαχειρίζονται και να παρέχουν τεχνική
υποστήριξη αναφορικά με τις συνολικές ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος.
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ΥΝΑΝΠ στην αποτύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του τρόπου
λειτουργίας των υπό σύσταση δομών, καθώς και στην τεκμηρίωση των στοιχείων και των κριτηρίων
διαμόρφωσης των κυριότερων πτυχών οργάνωσης και λειτουργίας των νέων δομών, όπως αυτά θα
καθοριστούν από το Υπουργείο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η τεκμηρίωση θα αφορά:
α) Τον φορέα στον οποίο θα υπάγονται οι νέες δομές
β) Τα στοιχεία συγκρότησης των δομών και τον καθορισμό των φορέων, οι οποίοι θα συμμετέχουν
(ΥΝΑΝΠ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανεξάρτητες Αρχές, αρμόδιες Επιτροπές, κ.λπ.) σε αυτές
γ) Την επισκόπηση ρόλων και αρμοδιοτήτων
δ) Τις ανάγκες στελέχωσης της εκάστοτε δομής
Στόχος είναι η σύσταση δομών με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες θα μπορούν να
υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του Προγράμματος, να διασφαλίζουν τον έλεγχο των
διαδικασιών και να προάγουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
2) Σχεδιασμός χρηματοδοτικού μηχανισμού
Σχεδιασμός του μηχανισμού χρηματοδότησης έργων, μελετών και υπηρεσιών μέσω του Νέαρχος. Σε
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΥΝΑΝΠ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ανάπτυξης και

ΕΠ.04.01.03
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Επενδύσεων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.α.) θα σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί χρηματοδοτικός
μηχανισμός ο οποίος θα περιλαμβάνει και θα διαχειρίζεται το σύνολο των ενεργειών και των παραμέτρων
της χρηματοδότησης και αποπληρωμής (σύναψη δανειακής Σύμβασης, εκταμιεύσεις των δανείων,
αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων, κ.λπ.) των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων.
Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα αποτελέσει το κύριο υποστηρικτικό εργαλείο του Υπουργείου και ένα
δομημένο τρόπο προσέγγισης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των όρων των χρηματοδοτικών
συμβάσεων κατά την εκτέλεσή τους, το σχεδιασμό των απαιτούμενων ενεργειών, καθώς και την
οικονομική παρακολούθηση του συνόλου των κινήσεων. Ο μηχανισμός θα παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο
θα ενισχύει τη διαδικασία προγραμματισμού των αναγκών και θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων από τα αρμόδια μέρη.
3) Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης έργων, μελετών και υπηρεσιών
Καθορισμός των βασικών κριτηρίων που θα αποτελούν τις πρωταρχικές κατευθύνσεις αξιολόγησης και
επιλογής των υπό ένταξη έργων, μελετών και υπηρεσιών στο Νέαρχος. Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης
θα πρέπει να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, τους στόχους και τους άξονες
προτεραιότητας του Προγράμματος, την Εθνική Στρατηγική για τους λιμένες της χώρας και τους στόχους
της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου σε συνάρτηση με Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία.
Αναφορικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δημοσίων θαλασσίων συγκοινωνιών που συνδέονται με
τη διασφάλιση εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου θα πρέπει να ακολουθούνται και εφαρμόζονται τα
οριζόμενα του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).
4) Διαμόρφωση μοντέλου διαδικασιών
Συνοπτική διαμόρφωση και αποτύπωση του βασικού μοντέλου των διαδικασιών που θα προσδιοριστούν
από το Υπουργείο ως βασικές για την εφαρμογή του Προγράμματος, και οι οποίες αφορούν στα εξής:
α) Πρόσκληση και αξιολόγηση αιτήσεων ένταξης
β) Υλοποίηση και λειτουργία των έργων
γ) Χρηματοδότηση και πληρωμή
δ) Παρακολούθηση έργων
ε) Ολοκλήρωση έργων
Προσδιορισμός των βημάτων της κάθε διαδικασίας καθώς και των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση
του κάθε βήματος.
Φάση Β’: Υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος
1) Διαμόρφωση πλαισίου επιλογής και ένταξης έργων, μελετών και υπηρεσιών
Ανάπτυξη συγκροτημένου πλαισίου για την επιλογή και την ένταξη έργων, μελετών και υπηρεσιών στο
Πρόγραμμα, μέσω της διαμόρφωσης των εργαλείων αξιολόγησης των αιτήσεων.
Το σύστημα αξιολόγησης, θα εξειδικεύει τις βασικές αρχές, όπως αυτές θα καθοριστούν στη Φάση Α’,
προσδιορίζοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και τους αντίστοιχους σταθμιστές
βαρύτητας.
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Στόχος είναι ο καθορισμός ολιστικής μεθοδολογίας και σχεδιασμός τυποποιημένης, ορθολογικής και
διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης των υπό εξέταση έργων.
2) Εκπόνηση αναλυτικού οδηγού διαδικασιών
Συμπλήρωση της αρχικής διαμόρφωσης και αποτύπωσης των κύριων διαδικασιών, με την αναλυτική
περιγραφή και την τυποποίησή τους.
Ως αποτέλεσμα ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει έναν αναλυτικό οδηγό διαδικασιών, με
διαγραμματική απεικόνισή τους, που θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με το
σημείο εκκίνησης, τα βήματα που την απαρτίζουν και τη λήξη της κάθε διαδικασίας, καθώς και την
επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών (Φορέας Διαχείρισης του Προγράμματος,
Τεχνική Γραμματεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα της Ελλάδος, Δικαιούχοι του
Προγράμματος, κ.α.).
Ο οδηγός διαδικασιών θα συνδράμει καθοριστικά στον ορθό καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και την
αποσαφήνιση του βαθμού συμμετοχής των εμπλεκομένων, καθώς και στη διευκόλυνση της λήψης
αποφάσεων, της επικοινωνίας και του ελέγχου.
3) Εκπόνηση προτύπων υποστηρικτικού υλικού
Εκπόνηση τυποποιημένων προτύπων και υποδειγμάτων υποστηρικτικού υλικού, τα οποία ενδεικτικά,
αλλά όχι περιοριστικά, θα περιλαμβάνουν προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα,
δελτία παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εκθέσεις
ολοκλήρωσης των έργων, κ.λπ.
Τα εν λόγω υποδείγματα θα αποτελέσουν τυποποιημένα εργαλεία, τα οποία θα συμβάλουν σημαντικά
στην ταχύτερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών, θα διευκολύνουν και
θα ενισχύσουν την πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και θα διασφαλίσουν
την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από τα αρμόδια μέρη.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκειά του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής θα διεξάγει τεχνικές συναντήσεις σχεδιασμού του Προγράμματος με το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, στις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει, έπειτα από σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου.
Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία μέσω επίσημων,
θεσμοθετημένων και έγκυρων πηγών τις οποίες και θα αναφέρει ρητά στο παραδοτέο.
Ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων φέρει ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα ως ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά για τους σκοπούς του
εν λόγω έργου. Η χρήση έγκυρων πηγών είναι σημαίνουσα για την ποιοτική διεξαγωγή του έργου.
Γ. Παραδοτέα Έργου
Το έργο θα παραδοθεί μέσω δύο παραδοτέων:
I. Παραδοτέο Φάσης Α’: Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της τεχνικής υποστήριξης για τη διαμόρφωση και
την έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή της Φάσης Α’ (τα
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τέσσερα τεύχη με το αντίστοιχο περιεχόμενο της Φάσης Α’ της παρ. Β. II) καθώς και τα σχέδια των τευχών των
δύο Κ.Υ.Α. Υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.
II. Παραδοτέο Φάσης Β’: Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και αποτύπωση των πρόσθετων ενεργειών που
απαιτούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος όπως αναφέρονται αναλυτικά στην περιγραφή της Φάσης
Β’ (τα τρία τεύχη με το αντίστοιχο περιεχόμενο της Φάσης Β’ της παρ. Β. II). Υποβάλλεται εντός 3 μηνών από
την ημερομηνία παράδοσης του Παραδοτέου της Φάσης Α’.
Μαζί με το παραδοτέο Φάσης Β’ ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή και Τελική
Απολογιστική Έκθεση με τα πεπραγμένα (π.χ. πρακτικά συναντήσεων, αποτελέσματα παρουσιάσεων, κ.λπ.)
καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης.
III. Τα παραδοτέα της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’ θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή με συνοδευτική
επιστολή στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη (σε ένα αντίτυπο) και σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφότυπο pdf
ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε επεξεργάσιμη μορφή) με usb stick ή ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) ή άλλο
φορητό ψηφιακό μέσο (η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή). Σε περίπτωση
αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους υπερισχύει το ψηφιακά υπογεγραμμένο παραδοτέο σε ηλεκτρονική
μορφή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.1 Γενικές Πληροφορίες
1.1.1 Έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
α) η παρούσα Πρόσκληση με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
β) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
γ) οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις
προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
1.1.2 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών
Τόπος υποβολής προσφοράς: έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-2,
Λιμένος Πειραιά, Τ.Κ. 18510 -5ος όροφος (Γραφείο 541), τηλ. 213 137 1727.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και έως ώρα
15:00
1.1.3 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της Σύμβασης, καθώς και όλες
οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της
Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr).
1.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες
πριν τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας
Αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της Σύμβασης, σύμφωνα με την
προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
1.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνεται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
1.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις
κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13) που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό
φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως (δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις
που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων), και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά
εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) τον
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής Σύμβασης.
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Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.
1.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της
προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση
που επισυνάπτεται στην παρούσα.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει με τη διαδικασία Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου
του άρθρου 119 παρ. 3 του ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους
όρους της παρούσας καθώς και της ΥΑ 23451/2017 (Β΄677), όπως ισχύουν.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης έχουν οι εταιρείες οι οποίες έχουν
λάβει σχετική Πρόσκληση συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία και περιλαμβάνονται στον Κατάλογο
παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων των Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού ΕΣΠΑ και των Δικαιούχων του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014–2020.
Επιπλέον οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα.
Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο διαγωνισμό. Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ως μέλος ένωσης
οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο
προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες.
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας
Πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να τους αποκρούσει,
ευθέως ή εμμέσως.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης (παρ. 7.4 του παρόντος Παραρτήματος), και (στην περίπτωση
που απαιτηθεί) κατά τη σύναψη της Σύμβασης δια της Υπεύθυνης Δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
2.2. Αποκλεισμός υποψηφίων (ΑΡΘ. 73 & 74 Ν.4412/2016):
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Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι
από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.1. 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) και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα
(εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας
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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών
λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του
Ποινικού Κώδικα,
γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της
Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές
διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν.
4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την
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τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’
139),
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), και τα
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο
της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας,
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
δδ) σε όλες τις περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
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.
2.2.2. Λόγοι Αποκλεισμού άρθρου 73 § 2 του ν.4412/2016: Η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα
από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης Σύμβασης εάν:
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 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
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) ανωτέρω δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο
οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
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Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), του άρθρου 79, με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.
2.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, ήτοι τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016,
β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων
διοικητικών συνεπειών, η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει 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 των οικονομικών φορέων κατά
την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48, περί προηγούμενης
εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο
παρεμβατικά μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας 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 ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
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κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν. 4412/2016,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 με απατηλό τρόπο 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 τα κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας 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 καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό
γεγονός.
2.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας Σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.1 και στην παράγραφο 2.2.3, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο
οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν
ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την
αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης Σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο Κράτος – Μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
2.2.6 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.7 Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της Σύμβασης.
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Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού θα πρέπει να διαθέτει και τις προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
όπως ορίζονται στην παράγραφο 4.1.5.
3. ΣΥΝΤΑΞΗ - ΙΣΧΥΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1 Σύνταξη Προσφορών
3.1.1 Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους,
που αναφέρονται στην Τεχνική Προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Οι
προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση οι τεχνικοί όροι, τα τεχνικά εγχειρίδια,
τεχνικά φυλλάδια, prospectus, φωτογραφίες, σήματα της Τεχνικής Προσφοράς μπορούν να αναφέρονται
στην αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 05.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α΄ 188). Ειδικά τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Σε κάθε περίπτωση το ελληνικό κείμενο θεωρείται κύριο και υπερισχύει
κάθε αντίστοιχου ξενόγλωσσου κειμένου. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι
νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική
υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του
ΚΠολΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα «Apostille» σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί
Δικηγόρων.
3.1.2 Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο του έργου. Αντιπροσφορές, προσφορές για μέρος του
προκηρυσσόμενου έργου και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.
3.1.3 Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή
αποκρούσεις όρων της παρούσας δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.2 Ισχύς Προσφορών
3.2.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για εκατό πενήντα (150)
ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος
μικρότερο των εκατό πενήντα (150) ημερών απορρίπτονται ως μη κανονικές.

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

25 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

3.2.2 Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από την
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της ισχύος τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα εκατό πενήντα
(150) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης των προσφορών τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την ισχύ της προσφοράς
τους, εφόσον τους ζητηθεί, πριν την πάροδο του προαναφερόμενου ανώτατου ορίου, παράταση της
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους
παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
3.2.3 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.
3.2.4 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 να παρατείνουν την προσφορά τους
3.3 Υποβολή προσφορών
3.3.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την
Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021 και έως ώρα 15:00, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το
οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό
(ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.
4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.
3.3.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας
και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη
απόφασή της.
3.3.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
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α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η Τεχνική
Προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του
ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
3.3.4 Εφόσον οι οικονομικοί φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά
αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας,
εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν
συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών
(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016) και επισυνάπτονται από τον οικονομικό φορέα στους αντίστοιχους
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
3.3.5 Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς τα
καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής: Τα έγγραφα που
καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή,
γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille,
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα,
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) (Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των
αντιγράφων),
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δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης στην περίπτωση
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά,
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα
στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2 Λιμένος Πειραιά, 185 10, 5ος όροφος,
γραφείο 545, τηλ. 213 137 1727, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο
αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, τα
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 (Βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων),
β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από Υπεύθυνη
Δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο .
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους,
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω
Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή
Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου –
05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και
εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή
παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον
Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια
έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του
άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο
1 παρ.2 του ν.4250/2014.
3.3.6 Στον/Στους κλειστό/ούς φάκελο/ους με τον οποίο υποβάλλονται τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή αναγράφονται ευκρινώς:
α) η λέξη Προσφορά
β) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,
γ) ο τίτλος της Σύμβασης,
δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών,
ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα με την επωνυμία και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου
και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει
να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της)
στ) την ένδειξη: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή από το πρωτόκολλο», ως εξής:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3142/30-06-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την
ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική
Βοήθεια 2014-2020»(ΣΑΕ589/1)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 19 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και έως
ώρα 15:00.
Στοιχεία προσφέροντος: ………………
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
3.3.7. Προς υποβοήθηση του αρμόδιου οργάνου συστήνεται οι οικονομικοί φορείς να διαμορφώνουν τον
κλειστό φάκελο της παρ. 3.3.6 ως ακολούθως:
α) ξεχωριστό φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή
β) ξεχωριστό φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή και
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γ) ξεχωριστό φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς, για τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Δεν
χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
3.3.8 Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους, εφόσον δεν έχουν ασκήσει εμπροθέσμως την
προδικαστική προσφυγή επί της Πρόσκλησης ή εάν έχει απορριφθεί η προσφυγή αυτή, θεωρείται ότι
αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Πρόσκλησης και δεν δύνανται, με την
προσφορά τους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσουν ευθέως ή εμμέσως τους όρους αυτούς. Σε
περίπτωση νομικού προσώπου, θεωρείται ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό
έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.
3.3.9 Η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται από τις Αναθέτουσες αρχές να παρατείνουν τις προθεσμίες.
3.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών:
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) Η οποία αποκλίνει από τα άρθρα 92 (Περιεχόμενο Προσφορών), 93 (Περιεχόμενο φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής»), 94 (Περιεχόμενο φακέλου «Τεχνική Προσφορά»), 95 (Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών), 96 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 97 (Χρόνος ισχύος
προσφορών), 100 (Αποσφράγιση αξιολόγηση προσφορών), 102 (Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών
και δικαιολογητικών), 103 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών) και 104 (Χρόνος συνδρομής όρων
συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές) του ν.4412/2016 ή υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων
περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

30 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

Συνακόλουθα, περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της
Πρόσκλησης συνεπάγονται την απόρριψή τους. Απαράβατοι είναι επίσης οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών και η μη συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται απόρριψη των προσφορών.
β) Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών
που περιέχονται στο ΕΕΕΣ εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 7.2.3 της παρούσας Πρόσκλησης.
γ) Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
δ) Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 (στρέβλωση του
ανταγωνισμού) του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
ε) Προσφορά υπό αίρεση.
στ) Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής.
ζ) Η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου όπως καθορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση.
η) Που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.
4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4.1 Περιεχόμενο φακέλου:
4.1.1 Διαβιβαστικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο, στο οποίο θα περιέχονται τα εξής:
α) Η πλήρης επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
οικονομικού φορέα που συμμετέχει στο διαγωνισμό (σε περίπτωση αντιπροσώπευσης αναφέρονται τα
στοιχεία του αντιπροσωπευόμενου). Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα
ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη της.
β) Ο αριθμός της παρούσας Πρόσκλησης, ο τίτλος του έργου και ο αριθμός του συστημικού διαγωνισμού.
γ) Ότι η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για εκατό πενήντα (150) ημέρες από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
δ) Ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης
και πληροί όλα τα κριτήρια συμμετοχής.
ε) Εάν ο προσφέρων για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της Σύμβασης στηρίζεται στις
ικανότητες τρίτων φορέων και αναφορά της επωνυμίας αυτών.
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στ) Εάν ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της Σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή
υπεργολαβίας και αναφορά της επωνυμίας αυτών.
4.1.2 Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που συντάσσει/υπογράφει ή/και υποβάλλει την προσφορά,
εφόσον οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται μέσω αντιπροσώπου του προσφέροντος που δεν είναι
νόμιμος εκπρόσωπός του. Με το ίδιο παραστατικό μπορεί να δοθεί και εξουσιοδότηση σε αντιπρόσωπο του
προσφέροντος να παρίσταται κατά την αποσφράγιση της προσφοράς και σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής
διαδικασίας.
Το παραστατικό εκπροσώπησης δύναται να συνίσταται:
α) Φυσικά πρόσωπα: πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε απλή εξουσιοδότηση με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.
β) Α.Ε., Συνεταιρισμοί: απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον εν λόγω διαγωνισμό ή πληρεξούσιο
εκπροσώπησης από τον υποψήφιο ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.
γ) Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.: εταιρικό ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής ή πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
δ) Ενώσεις προσώπων/Κοινοπραξίες: πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου κάθε μέλους με το οποίο
εξουσιοδοτείται εκπρόσωπος και για την υποβολή της προσφοράς ή σχετικό πληρεξούσιο εκπροσώπησης.
ε) Λοιπά νομικά πρόσωπα (π.χ. ν.π.δ.δ.): απόφαση αρμόδιου οργάνου που δεσμεύει το νομικό πρόσωπο.
4.1.3 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 4.1.5 του
παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V (το οποίο έχει αναρτηθεί σε
επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.ynanp.gr και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της Πρόσκλησης), το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7. Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και
συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες
σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint,
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται για
αυτό το σκοπό να επιλέξουν τα ήδη επιλεγμένα πεδία από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ).
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Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, υποβάλλεται σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό
αρχείο με μορφότυπο PDF.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78, το ΕΕΕΣ
περιέχει επίσης τις ίδιες πληροφορίες για τους φορείς αυτούς.
Το ΕΕΕΣ φέρει ψηφιακή υπογραφή αρμοδίως με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής
του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.
Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής Υπεύθυνης Δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης Σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση
με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2 του παρόντος και
ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.
Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν
σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή
περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10
του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 (ποινικές κυρώσεις και άλλες
διοικητικές συνέπειες) του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3 του παρόντος,
αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης .
Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με
συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η συνοδευτική Υπεύθυνη Δήλωση
υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Επίσης, οι ενώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
4.1.4 Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση ένωσης εταιρειών
Η προσφορά των ενώσεων / κοινοπραξιών υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς
φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Αντίγραφο της σχετικής
πράξης εξουσιοδότησης περιλαμβάνεται στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί µε την προσφορά
υποβάλλουν:
α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία.
β) συμφωνητικό συνεργασίας όπου τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας: (i) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και
εις ολόκληρο την ευθύνη για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την εκτέλεση του
αντικειμένου της Σύμβασης, (ii) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών της για τη
συμμετοχή της στο διαγωνισμό και την εκπροσώπησή της ένωσης/κοινοπραξίας και των μελών έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής, στην περίπτωση που δεν υπογράφουν όλα τα μέλη της ένωσης την κοινή προσφορά, (iii)
δηλώνουν κοινό εκπρόσωπο/συντονιστή της ένωσης ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων
των μελών της ένωσης (leader), (iv) προσδιορίζουν την έκταση - ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην
ένωση/κοινοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), (v) οριοθετούν με
σαφήνεια το είδος συμμετοχής και το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος στην
ένωση/κοινοπραξία στο σύνολο της προσφοράς.
4.1.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να
έχουν ασκήσει αντίστοιχη δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Οι
προσφέροντες θα πρέπει και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία και υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας.
Για το σκοπό αυτό, ο κάθε προσφέρων οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του (εντός του φακέλου
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής») Κατάλογο των κυριότερων έργων που υλοποίησε ή στα οποία συμμετείχε.
Στον υπόψη κατάλογο θα αναφέρονται ποσά, ημερομηνίες και οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί παραλήπτες. Ο
Κατάλογος θα αναφέρει έργα που υλοποιήθηκαν την τελευταία τριετία, επιτρεπόμενης της τεκμηρίωσης
πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
4.1.5.1 Ομάδα Έργου
Κάθε προσφέρων θα πρέπει να προτείνει το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα (Ομάδα Έργου) και το ανθρώπινο
δυναμικό για τη διοίκηση και την αποτελεσματική εκπόνηση του έργου. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από πέντε (5) στελέχη που θα διαθέτουν τεκμηριωμένες γνώσεις και
αποδεδειγμένη εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών με τις ενότητες και
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κατηγορίες της παρούσας καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του παρόντος
έργου. Ειδικότερα τα μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα
και εμπειρία επαρκώς τεκμηριωμένα:
α) Ο Υπεύθυνος Έργου να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία σε γνωστικά πεδία συναφή των
απαιτήσεων του έργου της παρούσας Πρόσκλησης. Ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να
καλύπτει τις απαιτήσεις του έργου από άποψη επάρκειας, διαθεσιμότητας και ικανότητας και να έχει τις
γνώσεις και την εμπειρία και το κύρος για την άσκηση των καθηκόντων του. Επιπλέον, ο Υπεύθυνος Έργου θα
πρέπει να συντονίζει τα στελέχη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η
πληρότητα του παραδοτέου, καθώς και η έγκαιρη ολοκλήρωσή του και να έχει την ευθύνη της επικοινωνίας
με την Αναθέτουσα Αρχή.
β) Τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακές σπουδές με γνώση και
εμπειρία σε συναφές με την παρούσα Πρόσκληση αντικείμενο. Καθένα από τα στελέχη της Ομάδας Έργου
του Αναδόχου θα πρέπει να είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο τομέα του έργου, ανάλογα με τα τυπικά
προσόντα και την εμπειρία του.
Ο Υπεύθυνος Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου που θα υποδειχθούν, θα πρέπει να διαθέτουν
επαγγελματισμό, εχεμύθεια και διαθεσιμότητα χρόνου.
Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου δεν θα μπορούν να αντικατασταθούν μέχρι την
ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα πρέπει να
συνεργάζονται συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη αυτής καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου.
Ο κάθε προσφέρων θα αναφέρει στην προσφορά του ρητά τον Υπεύθυνο Έργου και τη σύνθεση της Ομάδας
Έργου και θα παρουσιάσει το οργανωτικό σχήμα διοίκησης και τα καθήκοντα κάθε μέλους της Ομάδας
Έργου.
4.1.5.2 Για την τεκμηρίωση των ως άνω στοιχείων για την Ομάδα Έργου πρέπει να κατατίθενται στην
προσφορά (εντός του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:
α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αντίστοιχου μέλους της Ομάδας Έργου, συμπεριλαμβανομένου του
Υπεύθυνου Έργου, στο οποίο να περιγράφονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να προκύπτει ρητά
και ευκρινώς η εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.
β) επισύναψη των σχετικών τεκμηρίων (αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών, επαγγελματικών
αδειών κ.λπ.).
4.1.6 Δάνεια εμπειρία
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, να
στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση
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της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. Οι οικονομικοί φορείς
μπορούν, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να
αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης Σύμβασης. Προς το σκοπό αυτό οι
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών νομίμως υπογεγραμμένο στο οποίο θα δηλώνονται οι
οικονομικοί φορείς (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση) στους οποίους στηρίζεται ο προσφέρων αναφορικά με
την πλήρωση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπεται στην ως άνω
παράγραφο 4.1.5 καθώς και θα δηλώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς θα παράσχουν στον προσφέροντα
οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης θα
δηλώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων καταστεί Ανάδοχος, ο τρίτος φορέας θα θέσει στη διάθεση
του Αναδόχου, για όλη την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική περίοδο, τους πόρους και τα μέσα (είδος
και έκταση αυτών) που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της Σύμβασης.
ή
β1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα
δηλώνονται οι οικονομικοί φορείς (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση) στους οποίους στηρίζεται ο προσφέρων
αναφορικά με την πλήρωση του κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπεται στην ως
άνω παράγραφο 4.1.5. Επίσης θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων και
μέσων που επικαλείται κατά την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική περίοδο, εφόσον καταστεί Ανάδοχος.
και
β2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον τρίτο, στην οποία θα δηλώνεται ότι θα
παράσχουν στον προσφέροντα οικονομικό φορέα τους αναγκαίους πόρους για τη συμμετοχή στο
συγκεκριμένο διαγωνισμό. Επίσης θα δηλώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσφέρων καταστεί Ανάδοχος, ο
τρίτος φορέας θα θέσει στη διάθεση του Αναδόχου, για όλη την καλυπτόμενη από τη Σύμβαση χρονική
περίοδο, τους πόρους και τα μέσα (είδος και έκταση αυτών) που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της
Σύμβασης.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον προσκομιστεί το δικαιολογητικό α), δεν απαιτείται η προσκόμιση των
δικαιολογητικών β1) και β2). Εφόσον δεν προσκομιστεί το δικαιολογητικό α), απαιτείται η προσκόμιση των
δικαιολογητικών β1) και β2).
4.1.7 Υπεργολαβία
Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της Σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της
Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2 του
παρόντος. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο
πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.
Σε περίπτωση υπεργολαβίας υποβάλλονται:
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α) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των μερών νομίμως υπογεγραμμένο στο οποίο θα δηλώνονται τα τμήματα
της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνει (πλήρης επωνυμία, διεύθυνση). Παράλληλα, εάν συντρέχει και περίπτωση
δάνειας εμπειρίας από τον υπεργολάβο, θα δηλώνονται και τα ζητούμενα στην προηγούμενη παράγραφο δ).
Επίσης θα δηλώνεται ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος για την υλοποίηση τμήματος της Σύμβασης όπως αυτό
περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση.
ή
β1) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνονται
τα τμήματα της Σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τον
υπεργολάβο που προτείνει. Παράλληλα, εάν συντρέχει και περίπτωση δάνειας εμπειρίας από τον
υπεργολάβο, θα δηλώνεται σε τι συνίσταται αυτή (κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα) καθώς και τα ζητούμενα στην προηγούμενη παράγραφο δ). Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν
προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου αναφορικά με την πλήρωση των κριτηρίων σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα θα προβαίνει σε αντίστοιχη δήλωση.
και
β2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υπεργολάβο, στην οποία θα δηλώνεται ότι
δεσμεύεται ο υπεργολάβος για την υλοποίηση τμήματος της Σύμβασης όπως αυτό περιγράφεται στην
προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου εφόσον του ανατεθεί η Σύμβαση.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον προσκομιστεί το δικαιολογητικό α), δεν απαιτείται η προσκόμιση των
δικαιολογητικών β1) και β2). Εφόσον δεν προσκομιστεί το δικαιολογητικό α), απαιτείται η προσκόμιση των
δικαιολογητικών β1) και β2).
4.2 Διευκρινίσεις αναφορικά με τη δάνεια εμπειρία / υπεργολαβία
Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που
ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους II του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος A’ του ν. 4412/2016
(ήτοι αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών ή των διευθυντικών
στελεχών της επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αξιολογούνται ως κριτήριο ανάθεσης) ή με την
σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να βασίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες. Στην περίπτωση αυτή, ο τρίτος θα δεσμεύεται μέσα στο ιδιωτικό συμφωνητικό ή
στην Υπεύθυνη Δήλωσή του ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι
συγκεκριμένες ικανότητες δηλώνοντας το τμήμα της Σύμβασης που θα εκτελέσει.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80, 81 και 131 του ν. 4412/2016 αν οι φορείς στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 του ν. 4412/2016 (παρ. 2.2 του
παρόντος Παραρτήματος). Προς υλοποίηση του ως άνω σκοπού πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα
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δικαιολογητικά συμμετοχής (ήτοι το ΕΕΕΣ και τα κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης για την απόδειξη
πλήρωσης της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον παρέχεται στήριξη ως προς αυτό το κριτήριο
επιλογής) και αναφορικά με τους φορείς στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός
φορέας καθώς και με τους υπεργολάβους στους οποίους ανατίθεται τμήμα/τα Σύμβασης που υπερβαίνει το
30% της συνολικής αξίας της Σύμβασης.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική Πρόσκληση από την
σχετική Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου
δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν οι ζητούμενοι στην παρούσα Διακήρυξη λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Στην
περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δεν τον αντικαταστήσει, αποκλείεται.
5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
5.1 Περιεχόμενο φακέλου
Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς περιέχει τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική
επάρκεια, βάσει του αντικειμένου της Σύμβασης, σύμφωνα με τα ζητούμενα στις Τεχνικές Απαιτήσεις και στα
Παραδοτέα του έργου (Παράρτημα ΙΙ). Η κάλυψη των υποχρεώσεων για την Τεχνική Προσφορά απαιτεί από
τους υποψήφιους τη δέσμευση ότι θα ανταποκριθούν στις τεχνικές απαιτήσεις του έργου. Ο οικονομικός
φορέας με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην
ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους όρους της Πρόσκλησης.
Οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά
στοιχεία των προσφορών.
Ο φάκελος Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιέχει, τα κάτωθι:
α) Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου.
β) Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου.
γ) Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου.
Ειδικότερα:
α) Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου
Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του έργου» περιέχει αναλυτική
περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων που προβάλλονται εν όψει των
παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου.
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β) Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου
Η ενότητα «Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του
έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου του προσφέροντος, τις αναγκαίες
πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να
προκύψουν καθώς και τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον τρόπο
παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία υποστήριξης για την υλοποίηση του
παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
γ) Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου
Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της ομάδας έργου» περιέχει
αναλυτική περιγραφή της ομάδας έργου και του οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο
τρόπο οργάνωσης και συντονισμού των στελεχών της ομάδας έργου και τα προτεινόμενα μέσα υλοποίησης
προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου (ιδίως την περιγραφή των καθηκόντων σε
σχέση με τις θεματικές ενότητες του έργου και σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων).
Υποβάλλεται πίνακας με αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης/καθήκοντα της Ομάδας Έργου:
Α/Α

Στέλεχος

Καθήκοντα στην
ομάδα

Ανθρωπομήνες (ή ανθρωποημέρες)
προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου
π.χ. 6 ανθρωπομήνες

που

5.2 Διευκρινίσεις
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της Σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Το εξαγόμενο από το ΕΣΗΔΗΣ αρχείο της Τεχνικής Προσφοράς υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό
φορέα.
6. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Περιεχόμενο φακέλου
Στον επιμέρους φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς.
Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προσφέρεται σε ΕΥΡΩ.
Ειδικότερα όσον αφορά στα οικονομικά στοιχεία:
Η οικονομική προσφορά παρέχεται με τη συμπλήρωση του Πίνακα που ακολουθεί. Στην προσφορά
περιλαμβάνονται όλες οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και όλες οι εισφορές κ.λπ. που προβλέπονται από την
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ισχύουσα νομοθεσία.
Ολογράφως σε ευρώ

Αριθμητικά σε ευρώ

Προσφερόμενη τιμή (άνευ Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. ………… %

Προσφερόμενη τιμή
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Το εξαγόμενο από το ΕΣΗΔΗΣ αρχείο της οικονομικής προσφοράς υπογράφεται ψηφιακά από τον οικονομικό
φορέα.
7. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Ειδικότερα, η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου προσδιορίζονται ως εξής:
7.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών που συγκροτείται κατά το άρθ. 221 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα,
η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών. Η Επιτροπή
συντάσσει τα Πρακτικά της και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση και την υπογραφή της
Σύμβασης.
Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά την αποσφράγιση των
προσφορών μέσω των νόμιμων εκπροσώπων τους ή εξουσιοδοτημένων προς τούτο εκπροσώπους τους.
7.2 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
7.2.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς (υποφάκελος
στο ΕΣΗΔΗΣ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά») και της οικονομικής προσφοράς (υποφάκελος
στο ΕΣΗΔΗΣ «Οικονομική Προσφορά») γίνεται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται
χωρίς να αποσφραγιστούν.
7.2.2 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα
ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και, όπου απαιτείται, παραστατικό εκπροσώπησης. Στο στάδιο
αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου
γνωμοδοτικού οργάνου και την Αναθέτουσα Αρχή.
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7.2.3 Συμπλήρωση – αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
καλέσει τους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν, να συμπληρώσουν, να αποσαφηνίσουν ή να
ολοκληρώσουν τις σχετικές πληροφορίες, την τεκμηρίωση, τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί στην προσφορά τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής Πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016. Η
συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η
προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής
προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογία και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.
7.2.4 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων. Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου
των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών απορριφθούν προσφορές, η
Επιτροπή τεκμηριώνει στο Πρακτικό την απόρριψη με βάση τις τεθείσες προϋποθέσεις και η προσφορά
αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας.
β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων,
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική Προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό
στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα
την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης, η Αναθέτουσα
Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης. Αν οικονομικός φορέας δεν ανταποκριθεί στη σχετική Πρόσκληση της
Αναθέτουσας Αρχής εντός της άνω προθεσμίας και δεν υποβάλλει εξηγήσεις, η προσφορά του απορρίπτεται
ως μη κανονική. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
γ) Εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται
απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός Ανάδοχος») να υποβάλει τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016 και την
παράγραφο 7.4 της παρούσας, περί Πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των
πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
δ) Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
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επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 στην οποία ενσωματώνεται
η απόφαση της περ. γ).
ε) Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
105 του ν. 4412/2016, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς με ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της απόφασης
κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 126
του ν. 4412/2016. Κατά της ανωτέρω απόφασης δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής.
7.2.5 Ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή
επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
7.3 Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού
7.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική Πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει ηλεκτρονικά εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην
παράγραφο 7.4 του παρόντος Παραρτήματος, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
της παραγράφου 2.2 του παρόντος, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε
μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 3.3 της
παρούσας.
Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα
από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού
και Αξιολόγησης Προσφορών, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη
μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου
3.3. Κατόπιν ορισμού ημερομηνίας αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή τα εξετάζει και
συντάσσει σχετικό Πρακτικό στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών. Τα αποτελέσματα του
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών διαβιβάζονται στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της Σύμβασης και επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της
σύναψης της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ
την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των
προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας Σύμβασης,
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εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου στα
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
7.3.2 Η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να
κατακυρώσει τη Σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα, αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών,
από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης, εφόσον ο σχετικός όρος έχει περιληφθεί σε αυτά. Με την
ίδια απόφαση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να κατακυρώσει τη Σύμβαση για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το
εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της ποσότητας αγαθών ή παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας Πρόσκλησης.
7.4 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά προσωρινού Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει έγγραφη Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ στον προσωρινό ανάδοχο, και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 11
του ν. 2690/1999 (Α` 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της
Σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73, περί λόγων
αποκλεισμού, και 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 (ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) και 78 (στήριξη
στις ικανότητες άλλων φορέων). Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού Αναδόχου είναι τα κάτωθι:
I. Δικαιολογητικά για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 73 § 1 του ν. 4412/2016:
Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του
οικονομικού φορέα αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.1.
i) Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συνυποβάλουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.
ii) Παράλληλα, επισημαίνεται ότι επειδή η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται και όταν το
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος του σχετικού μητρώου
αφορά και τα πρόσωπα αυτά.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) όλους τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε και Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.,
ββ) τον Πρόεδρο του ∆.Σ., όλους τους Διευθύνοντες Συμβούλους και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό
πρόσωπο είναι Α.Ε. και
γγ) τον Πρόεδρο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών,
δδ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου όλους τους νόμιμους εκπρόσωπους του.
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, το ως άνω απόσπασμα του σχετικού μητρώου, θα
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πρέπει να υποβάλλεται από κάθε µέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία σύμφωνα με τα ανωτέρω
αναφερόμενα.
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του
με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78, ή αναθέτει τμήμα Σύμβασης σε υπεργολάβο κατά την έννοια του άρθρου 131
παράγραφος 6 του ν. 4412/2016, απόσπασμα του σχετικού μητρώου υποβάλλεται και για αυτούς τους φορείς
σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
II. Δικαιολογητικά του ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 73 § 2 του ν. 4412/2016:
α) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή (οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προσκομίζουν αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας
εκδιδόμενο από την ΑΑΔΕ), από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που αφορούν την καταβολή
φόρων είτε καταβάλλοντας τους φόρους που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή
τους,
β) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή
(οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προσκομίζουν αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας εκδιδόμενο από το e-ΕΦΚΑ, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία, ή έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους,
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο ή ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 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, στην οποία ο οικονομικός φορέας να δηλώνει i) ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και ii) όλους τους οργανισμούς κύριας και
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο
από αυτόν προσωπικό. Στην ανωτέρω Δήλωση πρέπει να καταγράφεται επίσης ότι δεν απασχολεί προσωπικό
σε ασφαλιστικούς φορείς πέραν από αυτούς που έχει δηλώσει.
III. Δικαιολογητικά, για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στο άρθρο 73 § 4 περιπτώσεις α΄ και γ’ έως η΄ και στο άρθρο 74 του ν. 4412/2016:
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
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συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 περ. α΄
και γ’ έως η΄.
IV. Δικαιολογητικά, για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στην περίπτωση β’ του άρθρου 73 § 4 του ν.
4412/2016:
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη
έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
β) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
γ) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης» από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας
εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς από το Γ.Ε.Μ.Η.
V. Δικαιολογητικά, για το ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στην περίπτωση θ’ του άρθρου 73 § 4 του ν.
4412/2016:
Προσκομίζεται πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί μη διάπραξης παραπτώματος, για το οποίο επιβλήθηκε
πειθαρχική ποινή. Άλλως, ως επαρκής απόδειξη θεωρείται η Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα
ότι: «α) δεν υφίσταται τέτοιος πειθαρχικός φορέας και β) ότι δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα που να θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του».
VI. Δικαιολογητικά, για το ότι δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του οικονομικού φορέα οριζόντιος αποκλεισμός
(άρθρο 74 § 4 του ν. 4412/2016):
Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του
οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
VII. Νομιμοποιητικά στοιχεία του προσφέροντος
α) Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την
αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις τυχόν μεταβολές του.
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β) Για τα νομικά πρόσωπα υποβάλλονται:
αα) αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (συνιστάται η προσκόμιση του τυχόν κωδικοποιημένου καταστατικού) ή
άλλου αντίστοιχου εγγράφου που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου και τυχόν τροποποιήσεις του
(π.χ. ΦΕΚ, ανακοίνωση σύστασης από ΓΕ.ΜΗ., πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού
κ.λπ.)
ββ) απόφαση του δεσμεύοντος αρμόδιου οργάνου με την οποία:
-εγκρίνεται η συμμετοχή του νομικού προσώπου στο διαγωνισμό,
-ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος, εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το
καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευτεί κατά τις νόμιμες διατάξεις (π.χ. ΦΕΚ εκπροσώπησης, ανακοίνωση
ΓΕ.ΜΗ).
VIII. Δικαιολογητικά στο πλαίσιο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας σύμφωνα με το άρθρο 75 § 4
του ν.4412/2016 και την παράγραφο 4.2 του παρόντος Παραρτήματος:
Όλα τα μέλη της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος Έργου & μέλη) προσκομίζουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, οι οποίες
προβλέπουν:
α) τα στοιχεία που έχουν υποβάλει είναι ακριβή και αληθή και δέχονται χωρίς επιφύλαξη τους όρους του
παρόντος διαγωνισμού,
β) αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο οργανωτικό σχήμα που
περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά και υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη
διάρκεια του παρόντος έργου,
γ) δεν συμμετέχουν σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης,
δ) δεσμεύονται ότι θα συμμετέχουν σε συσκέψεις, συναντήσεις εργασίας της Αναθέτουσας Αρχής,
διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις με όποιον απαιτηθεί σε συνεννόηση με το Γραφείο κ. Υπουργού
ΝΑ.Ν.Π. και την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ με στόχο τη διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
7.4.1 Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης
α) Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
αα) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 73 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
ββ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη περίπτωση,
γγ) τα δικαιολογητικά που αφορούν στην παράγραφο 2 του άρθρου 75, τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης
σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των
μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από
την υποβολή τους, εκτός εάν στις ειδικές διατάξεις έκδοσης αυτών προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος ισχύος και

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

46 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

είναι σε ισχύ κατά την υποβολή τους,
δδ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και
εε) οι Υπεύθυνες Δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις συντάσσονται ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας εγκατάστασής. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. Εφόσον οι
Υπεύθυνες Δηλώσεις συντάσσονται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ηλεκτρονικής
εφαρμογής «e-Dilosi» φέρουν αυθεντικοποίηση που έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση γνήσιου υπογραφής. Η
ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής Υπεύθυνης Δήλωσης.
β) Όλα τα έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με το ν. 2690/1999 (Α’ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α’
184). 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.
γ) Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
δ) Σε περίπτωση που το κράτος - μέλος ή η χώρα καταγωγής ή η χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας δεν εκδίδει κάποιο από τα απαιτούμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή όπου το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, 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 ως άνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.
Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν.4412/2016. Εάν διαπιστωθεί, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι στο εν λόγω κράτος-μέλος ή χώρα
εκδίδονται τα υπόψη έγγραφα ή πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζομένου απορρίπτεται.
ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες συμμετεχόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση ή κοινοπραξία.
στ) Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Επιτροπής αξιολόγησης στον φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»,
παρακαλούνται οι προσφέροντες να φροντίζουν ώστε κάθε δικαιολογητικό ή άλλο έγγραφο που υποβάλλουν
σύμφωνα με την παρούσα να ακολουθεί την ίδια σειρά με αυτή της Πρόσκλησης.
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ζ) Όσοι υποψήφιοι δεν αποκλείστηκαν οριστικά μπορούν να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της Σύμβασης και στις διατάξεις του ν. 4412/2016.
η) Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η
Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει
τα ήδη υποβληθέντα, ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102, εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής Πρόσκλησης σε αυτόν (μέσω ΕΣΗΔΗΣ). Αν ο προσωρινός Ανάδοχος υποβάλλει αίτημα προς
την Αναθέτουσα Αρχή για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα με τα οποία
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός Ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα του προηγούμενου εδαφίου και εντός
της προθεσμίας της Πρόσκλησης της παρ. 7.4. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η Αναθέτουσα Αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
θ) Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης, να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
ι) Πριν από την ανάθεση της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο
έχει αποφασίσει να αναθέσει τη Σύμβαση, να υποβάλει ενημερωμένα τα ζητούμενα από την παρούσα Πρόσκληση
δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα.
ια) Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με
το άρθρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία,
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε
προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της
Σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα
έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2
και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 4.1.5 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, η διαδικασία
ανάθεσης ματαιώνεται.
ιβ) Αν ο προσωρινός Ανάδοχος δεν υποβάλλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και καταπίπτει
υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον
είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα
έγγραφα της Σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας
από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
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ιγ) Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται η μη
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 (λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση) και
74 (οριζόντιος αποκλεισμός οικονομικού φορέα) ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής (τεχνική και επαγγελματική ικανότητα), απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού Αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, περί χρόνου συνδρομής όρων συμμετοχής και
οψιγενών μεταβολών, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, σύμφωνα με το άρθρο
72, περί εγγυήσεων, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης, όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της Σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία
από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 και β) πληροί το κριτήριο επιλογής τεχνικής και επαγγελματικής
ικανότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77, η διαδικασία ματαιώνεται.
ιδ) Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, οι οποίες
επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
Πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την
Αναθέτουσα Αρχή.
8. ΕΝΣΤΑΣΤΕΙΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ – ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1 Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (05) 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 Πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της
υποβολής των προσφορών.
8.2 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής στην ελληνική γλώσσα, 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 η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376
παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της Πρόσκλησης η Αναθέτουσα Αρχή
αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την
άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή
μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
8.3 Η προθεσμία για την άσκηση της εν λόγω ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
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8.4 Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α` 8).
8.5 Η άσκηση της εν λόγω ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του
παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από
γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
8.6 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).».
9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
9.1 Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Βιβλίου Ι του ν.4412/2016 και τα έγγραφα της Σύμβασης ή
β) στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ίδιου νόμου,
9.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας Σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 9.3 του
παρόντος,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή ή τον φορέα για
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της Σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 97 του ν.4412/2016,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
9.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να
αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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9.4 Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους
9.1 και 9.2, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης για ολόκληρο το
αντικείμενο της Σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της Σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα,
εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
10.1 Οριστικοποίηση απόφασης κατακύρωσης
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον:
α) η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.3.1,
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει
άπρακτη η προθεσμία αίτησης αναστολής κατά της απόφασης που κρίνει την προδικαστική προσφυγή και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης που κρίνει την προδικαστική προσφυγή, εκδοθεί
απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, περί δικαστικής προστασίας
στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της Σύμβασης,
γ) (μόνο στην περίπτωση άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης): ο
προσωρινός Ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική Πρόσκληση, Υπεύθυνη Δήλωση, που υπογράφεται
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104. Η Υπεύθυνη Δήλωση ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή και
μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο.
10.2 Διαδικασία για τη σύναψη της Σύμβασης:
10.2.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ την
απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και τον καλεί εγγράφως με ειδική Πρόσκληση να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της Πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την απαιτούμενη
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Η Σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της ειδικής
Πρόσκλησης στον προσωρινό ανάδοχο για την υπογραφή της Σύμβασης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
10.2.2 Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 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 περ.
β` της παρ. 1 του άρθρου 106. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, στην περίπτωση αυτήν, να αναζητήσει
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αποζημίωση, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
10.2.3 Πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο προσωρινός Ανάδοχος, στον οποίο έγινε κατακύρωση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.
β) Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 της
παρούσας Πρόσκλησης.
10.2.4 Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του
Αναδόχου ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Αναδόχου και από το νόμιμο εκπρόσωπο της
Αναθέτουσας Αρχής.
10.2.5 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως απόφαση
κατακύρωσης, Πρόσκληση και προσφορά, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
10.3 Τροποποίηση της Σύμβασης
Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του έργου), τη σύμφωνη γνώμη και απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.
Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και
οικονομικό αντικείμενο του έργου.
10.4 Ολοκλήρωση εκτέλεσης της Σύμβασης:
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της Σύμβασης.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την κατάρτιση του
τελικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
11.1 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος πριν ή κατά την υπογραφή
της Σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει ποσοστό 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης ή του τμήματος της Σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
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δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Σε περίπτωση τροποποίησης της
Σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της Σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης θα είναι σύμφωνη µε το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV.
11.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της
Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και καταπίπτει στην περίπτωση
παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
11.3 Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά τρεις (3) μήνες μεγαλύτερος από
τον χρόνο ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. O χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης θα μπορεί να
παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής.
11.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες είναι
διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το
ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών ή του τμήματος της υπηρεσίας που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου) και απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.
11.5 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή περιλαμβάνει και όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας. Η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των
μελών της, τα οποία αναφέρονται στο σώμα αυτής, και είναι δυνατόν να καλύπτεται από μία ή περισσότερες
εγγυητικές επιστολές, που θα έχουν άθροισμα το συνολικό ποσό και θα αναφέρεται σε όλα τα μέλη της
ένωσης ή κοινοπραξίας.
12. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
12.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 216 παρ. 1 και 221 παρ. 3 και 11 περ. δ του ν.
4412/2016. Η ΕΠΠΕ εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου του έργου και
συντάσσει τα σχετικά Πρωτόκολλα. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει την πρόοδο του Έργου, την προσήκουσα
εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και των τεχνικών απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της
διάρκειας της Σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
12.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή
από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος
υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.

ΕΠ.04.01.03

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

53 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά
και Επενδυτικά Ταμεία

12.3 Η διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων είναι η εξής:
α) Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα παραδοτέα εμπροθέσμως στην Αναθέτουσα Αρχή με διαβιβαστικό
έγγραφο, με το οποίο αιτείται την παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου, υπ’ όψιν της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του
Παραρτήματος ΙΙ.
β) Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει στον Ανάδοχο εγγράφως
τυχόν παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν
παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο που έχουν διαπιστωθεί
από την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήψης των Παραδοτέων,
κοινοποιώντας αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή. Η ΕΠΠΕ κατά την εξέταση των παραδοτέων δύναται να καλεί να
παραστεί και εκπρόσωπος του Αναδόχου.
γ) Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,
ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά περίπτωση και
iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.
δ) Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών παρατηρήσεων
της ΕΠΠE να επανυποβάλει το παραδοτέο καταλλήλως διορθωμένο και συμπληρωμένο ή να προβεί στις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, στα σημεία που του
επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
ε) Εάν το, για δεύτερη φορά, επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ
ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες
επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του Αναδόχου εκπτώτου..
στ) Η ΕΠΠΕ εισηγείται:
i) Την έγκριση της παραλαβής των παραδοτέων, αν κρίνει ότι αυτά δεν παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τους
σκοπούς του έργου, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση των
παραδοτέων, και αφού ελέγξει και αναφέρει τις παρασχεθείσες επιμέρους υπηρεσίες των παραδοτέων και
την πραγματοποίηση τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων
που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου. Προς πιστοποίηση αυτών, συντάσσει πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εις τριπλούν και το υποβάλλει αρμοδίως στη Μονάδα Β΄ της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ.
ii) Την απόρριψη των παραδοτέων, αν αυτά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την καταλληλότητά
του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου, συντάσσοντας και υποβάλλοντας κατά τον
ως άνω τρόπο σχετικό πρωτόκολλο.
ζ) Για το εν λόγω έργο εκδίδονται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ανά Φάση, με το οποίο θα πιστοποιείται
η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της αντίστοιχης Φάσης. Με την έκδοση του πρωτοκόλλου που
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αντιστοιχεί στην τελευταία Φάση, πιστοποιείται και η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή ολόκληρου
του έργου.
12.4 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των
παραδοτέων, και δεν εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν.
4412/2016.
12.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, ο δε
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
15.5 έως 15.8 του παρόντος, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
12.6 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την
ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή
του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά
την υλοποίηση του έργου.
12.7 Η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις
οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που
ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις
εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει
μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην
Αναθέτουσα Αρχή.
13. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
13.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην παρούσα, στη Σύμβαση και στην Προσφορά του, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τη
Σύμβαση, και με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά που τυχόν προβλέπονται στην Προσφορά, εκτελώντας όλες τις
επιμέρους εργασίες που το έργο περιλαμβάνει.
13.2 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο κατά σειρά σύμφωνα με τη Σύμβαση, την Απόφαση
Κατακύρωσης, την παρούσα Πρόσκληση με τα παραρτήματά της μαζί με τυχόν συμπληρωματικές
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και την Προσφορά του, στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την Προσφορά του και τους όρους της
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Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική
Προσφορά του και να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το
συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
13.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού
και λοιπού προσωπικού, των υπεργολάβων του, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους κατά
την υλοποίηση του έργου τους.
13.4 Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας
Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων. Επιπλέον, εφόσον ο Ανάδοχος επιθυμεί οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου), αυτή πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου
αιτήματος του Αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτητά στην παρούσα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα.
Την αντικατάσταση δύναται να εγκρίνει με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.
13.5 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την
αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους πλήρως και προσηκόντως. Κατά τα λοιπά, ισχύει
η ως άνω παράγραφος.
13.6 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει
τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ή και να τον κηρύξει έκπτωτο.
13.7 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της
Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
13.8 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και
παραλείψεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και
οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν
να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να
συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.
13.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για πλήρη κάλυψη τυχόν ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου.
13.10 Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
13.11 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν
από τη Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή οποιαδήποτε υπηρεσία
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παράσχει κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για τυχόν υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή
συνεργάτη του Αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του τιμήματος της
Σύμβασης.
13.12 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Πρόσκλησης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται,
αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
13.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις, συναντήσεις εργασίας
(τακτικές και έκτακτες) σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, με στόχο τη διασφάλιση της καλής
εκτέλεσης του έργου.
13.14 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέσει στον ανάδοχο τυχόν διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό
σχετικά με το έργο που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του.
13.15 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του Αναδόχου,
που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα εκθέσεις του έργου.
13.16 Συγκρούσεις συμφερόντων: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν
σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από
τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση
να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα
πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης σύγκρουσης
συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων,
ενημερώνει αμέσως την Αρχή (ΕΑΑΔΗΣΥ) και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της
ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία
μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη
σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης, εφαρμοζόμενων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και
5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
13.17 Τα Μέρη τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
13.18 Ειδικοί όροι:
α) Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο
Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
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κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς
δεσμεύονται ότι τηρούν τις ως άνω υποχρεώσεις και κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα επιθεωρήσεων και
ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) και του
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014
(Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των
υπηρεσιών αυτών.
Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα
οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
β) Ο Ανάδοχος καθώς και το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου δεν θα πρέπει να σχετίζονται με
τον Ανάδοχο των έργων που θα προκύψουν από το παραγόμενο έργο της παρούσας Πρόσκλησης είτε ως
μέτοχοι, είτε ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως εταίροι ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ είτε ως
συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, είτε με οποιαδήποτε συμβατική σχέση.
γ) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις του έργου
εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων που προκύπτουν
από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Το κόστος διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον
ανάδοχο.
δ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών βελτιώσεων των
παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.
14. ΠΛΗΡΩΜΗ
14.1 Η καταβολή του τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα συνδέεται
υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα:
α) 50% μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Α’.
β) 50% μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Β’ και την οριστική
παραλαβή του έργου.
14.2 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με τιμές μονάδας σύμφωνα με την Προσφορά
του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα. Η υποβολή των τιμολογίων δεν
μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των πρωτοκόλλων οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 12.3 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Η εξόφληση των τιμολογίων
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γίνεται εντός των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με τα
αναφερόμενα σε αυτή.
14.3 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται
από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής
τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη
συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με
αναφορά στην περιγραφή αυτή. Αντίστοιχα κάθε πληρωμή προς τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης θα γίνεται
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο έργο.
14.4 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2,3,4,5,6 και 7 του Ε.Π. «Τεχνική
Βοήθεια 2014-2020». Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 589/1 του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ58910001.
14.5 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του προσωπικού, των
συνεργατών του, υπεργολάβων του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και
κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων,
οδηγιών κ.λπ. και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του Αναδόχου, όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων (κατά νόμο κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του
Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την
εκτέλεση του έργου.
14.6 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
14.7 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του κατάθεσης των
αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.). Η πληρωμή
πραγματοποιείται μετά την έκδοση νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, όπως προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν.4412/2016. Κατά την πληρωμή γίνεται παρακράτηση
όλων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής
αξίας αυτών.
14.8 Τα δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο είναι:
α) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών.
γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση αλλαγής του.
14.9 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στα έγγραφα της Σύμβασης.
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14.10 Η πληρωμή της αξίας του έργου πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και σύμφωνα με τη χρηματοδοτική
ροή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι χορηγούνται από το αρμόδιο Υπουργείο οι
σχετικές πιστώσεις.
14.11 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από
οποιαδήποτε αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
15.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με
το άρθ. 203 του ν.4412/2016:
α) στην περίπτωση όπου δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόκληση,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή/και δεν
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη Σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους
μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο
άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας Σύμβασης παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο Α του
Παραρτήματος II της παρούσας Πρόσκλησης, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από τη Σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση (γ),
η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου
203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να
προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα καθοριστεί στο έγγραφο της
όχλησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με
την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της
Σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
15.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την Σύμβαση όταν:
α) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παρασχέθηκαν οι απορρέουσες από την κατακύρωση υπηρεσίες και
υποχρεώσεις με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
15.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση, επιβάλλεται, με
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απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής του Έργου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.
Επιπλέον, σε βάρος του Αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
15.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 133 του ν.4412/2016:
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγέλλει τη
δημόσια Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης Σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης Σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
15.5 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
15.6 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης
συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης
προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που
παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση
ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως,
15.7 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
15.8 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
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έκπτωτο.
15.9 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα οποία
ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
15.10 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
της παρούσας Πρόσκλησης περί κήρυξης οικονομικού φορέα εκπτώτου, περί κυρώσεων, περί τήρησης της
διάρκειας της Σύμβασης, περί απόρριψης παραδοτέων – αντικατάσταση, καθώς και κατ’ εφαρμογή των
συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί
τη Σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου
221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
16. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
16.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την
υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της
Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και καθ’
όλη τη διαδικασία σύναψης της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Όλα τα έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από τον ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ., είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα και
ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της
Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους
από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
16.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη Σύμβαση χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται
να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του.
16.3 O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες και
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τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες
και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων και κωδικών πρόσβασης. Η τήρηση
εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών από τον ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το
νομοθετικό πλαίσιο.
16.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον ανάδοχο, όπως και όλο το
προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως
προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να
διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος προς τον κύριο του έργου –
υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού - να μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την
προηγούμενη δική του έγκριση.
16.5 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη τήρηση των
παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ειδικότερη ποινική
ρήτρα ίση με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει
από τον ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω ζημίας.
16.6 Ο Ανάδοχος και κάθε μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και ο Υπεύθυνος του Έργου υποχρεούνται κατά
την υπογραφή της Σύμβασης και όποτε άλλοτε απαιτηθεί, να υπογράψουν Υπεύθυνη Δήλωση
εμπιστευτικότητας απευθύνοντάς τη στην Αναθέτουσα Αρχή.
16.7 Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή αρχεία ή/και τα δεδομένα, τα αποτελέσματα-μελέτες,
στοιχεία, τυχόν πηγαίος κώδικας (source code), τα συστήματα/υποσυστήματα/υποδομές και βάσεις
δεδομένων και εν γένει κάθε έργο και παραδοτέο που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν με δαπάνες του
Έργου, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται από
τον ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα
της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια της οριστικής παραλαβής και
αποδοχής κάθε παραδοτέου όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα,
πλην του οριζόμενου στη σχετική Σύμβαση, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την
εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.
16.8 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και ηλεκτρονικών,
και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής.
17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
17.1 Απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης και η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο
των εκ της συμβάσεως απορρεουσών δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου, καθώς και η
εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.
17.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά
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πρόσωπα.
17.3 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που,
για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή
εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της Σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
17.4 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις
κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
17.5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην
Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
18. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
18.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
18.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και να επικαλεσθεί προς την
Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η
Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως της
σχετικής γνωστοποίησης του Αναδόχου (άρθρο 204 ν.4412/2016).
18.3 Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν την
υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν προκύψουν και
να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς καθυστέρηση τα αποτελέσματα
οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την
επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη Σύμβαση.
18.4 Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία.
18.5 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο
εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.
19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
19.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της
καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
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19.2 Η Σύμβαση διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά, διένεξη ή
διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της Σύμβασης και αφορά την
ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των
μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Πειραιά.
19.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.
Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 15.10 της
παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο Ανάδοχος της Σύμβασης είναι
κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση
ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………./ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) / ΤΑΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής /Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2, 185 10, Λιμάνι Πειραιά
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……… (Αριθμός εγγυητικής επιστολής)
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..2
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του έργου της υπ’ αριθμ ..... Σύμβασης «................................ (τίτλος Σύμβασης)», σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκληση με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ……………….….. του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ /Μονάδα Β΄.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (05)
ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (τουλάχιστον 3 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας του έργου) ή μέχρις ότου
αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
1
2

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
Όπως υποσημείωση 1.
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χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση
ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε33.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

3

Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β’ 740/28.02.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) αναρτάται σε μορφή .pdf και .xml στους ιστοτόπους
http://www.eprocurement.gov.gr, www.promitheus.gov.gr και www.ynanp.gr για συμπλήρωση από τους
οικονομικούς φορείς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ
ΑΔΑΜ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
Μονάδα Β’
Εφαρμογής Δράσεων,
Οργάνωσης &
Διοικητικής Υποστήριξης

Αριθ. Σύμβασης:……/202…..
ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ # …………………………………..……€ #
Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για
την ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος
στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ»
με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» σύμφωνα
με τις διατάξεις ιδίως του άρθρου 119 του ν.4412/2016 (Α’ 147.)
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 20142020». Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ589/1 με
κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ58910001.
CPV: 71621000 Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών
Στον Πειραιά, σήμερα την …… του μηνός …........……………., του έτους 202…, ημέρα …............…………. στο
Γρ. .............. τ............................................................ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Λιµένας Πειραιώς),
αφενός
το Ελληνικό Δημόσιο, και ειδικότερα την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο συμβάλλεται στην παρούσα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη – καλούμενο εφεξής «Αναθέτουσα
Αρχή»
και αφετέρου
η εταιρεία µε την επωνυμία ………….…………………………. και το διακριτικό τίτλο................, ΑΦΜ
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……………………………, ΔΟΥ …………………….., που εδρεύει στ …………………, Δ/νση ……………………….,
Τ.Κ.…………….., Τηλ. ………………., που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», η οποία συστάθηκε µε το υπ’
αριθμ. ……………………….., και την οποία εκπροσωπεί για την υπογραφή της παρούσας δυνάμει του
καταστατικού και του υπ’ αριθμ. ……… Πρακτικού, ο/η ……………………….., νόμιμος εκπρόσωπος
.........................., κάτοχος του υπ’ αριθμ. ………………… δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε
από το ΑΤ ......................,
καλούμενοι εφεξής «τα Μέρη»,
αφού έλαβαν υπόψη:
1. Την κείμενη νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο όπως ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις:
α) του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
ης
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει.
γ) του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των
άρθρων 1, 2, 7, 11 και 13 έως 15 (Α’ 45).
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
ε) του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας» (Α’ 297).
στ) του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ. (Α’167).
ζ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
η) του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α’ 248).
θ) του ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (Α΄ 74), όπως ισχύει.
ι) του ν . 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως τα άρθρα 77, 78.
ια) του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 204), όπως ισχύει.
ιβ) της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α’ 107).
ιγ) του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (Α’ 25).
ιδ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
ιε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
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ιστ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
ιζ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),
όπως ισχύει.
ιη) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
ιθ) του άρθρου 6 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές
ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη
μετά-COVID εποχή» (Α’ 15).
κ) των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
κα) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145).
κβ) του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»
όπως ισχύει (Α’ 34).
κγ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 114).
κδ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»(Α’ 121).
κε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»(A’ 123).
κστ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής » όπως ισχύει (Α’
26).
κζ) της υπ’ αριθμ. 83063/ΕΥΘΥ782 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΟικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού- Οικονομικών- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο
«Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
αντικατάσταση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 122/27-09-2012 (Β΄ 2662) και 180/30-102012 (Β΄ 2901), όπως ισχύουν.» (Β΄2643).
κη) της υπ’ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19.12.2018 υπουργικής απόφασης (Β’ 5968) με τίτλο
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β ́ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β ́ 1822) υπουργικής
απόφασης “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 αξιολόγησης
πράξεων”»» και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ 2014-2020.
κθ) της αριθ. 57654/22-05-2017 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Β’ 1781).
λ) της υπ’ αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (Β’ 677) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει.
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λα) της υπ’ αριθμ. 64233/08.06.2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες
και Υπηρεσίες» (Β΄2453).
λβ) της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44).
λγ) της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
λδ) της Απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10190/18-12-2014 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
λε) της ΑΠ: 122916/19-11-2020 ΕΥΣΣΑ 2ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000338 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΑΔΑ:6Θ2Δ46ΜΤΛΡ-ΖΤΒ).
λστ) Η ΑΠ:38034/13-04-2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη στο
ΠΔΕ 2020 του έργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» ΣΑΕ 589/1 με Κωδικό
2016ΣΕ58910001, MIS 5000338 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» (ΑΔΑ:
6ΒΟ946ΜΤΛΡ-ΘΦ8) όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠ: 125295/26-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΠΣ246ΜΤΛΡ-Υ1Ζ).
2. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής» με την ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στη ΣΑΕ 5891 του
έργου με κωδικό ενάριθμο 2016ΣΕ58910001.
3. Τις υπ’ αριθμ. 870/11-4-2017, 58724/ΕΥΣΣΑ 1115/2-6-2016, 94499/11-9-2020 βεβαιώσεις εγγραφής στον
κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες Μελετητών, Συμβούλων και Εμπειρογνωμόνων στις Ειδικές Υπηρεσίες της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ και στους Δικαιούχους του ΕΠ Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020.
4. Την ανάγκη υποστήριξης για τη διαμόρφωση του Προγράμματος "ΝΕΑΡΧΟΣ" στο πλαίσιο μόχλευσης
χρηματοδοτήσεων ΕΕ.
5. Την με αρ. πρωτ. Ε.Δ.ΕΣΠΑ/Β/3142/30-06-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το έργο με
τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την
ενεργοποίηση του Προγράμματος Νέαρχος» στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 2014-2020 ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» (ΑΔΑ:………….).
6. Την με αριθ. πρωτ.: ……. απόφαση σύστασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου
(ΕΠΠΕ).
7. Την αρ. πρωτ.: ……… απόφαση Κατακύρωσης για το έργο (ΑΔΑ:………….) με τίτλο «Σύμβουλος υποστήριξης
του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος
Νέαρχος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020» και την
οριστικοποίησή της μετά των υπ’ αριθ. ………….. Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και
Αξιολόγησης Προσφορών.
8. Την προσκόμιση από τον ανάδοχο της με αριθ. ………… Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου
της Τράπεζας ………………, ποσού ……………………..

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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1.1 Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης για
τη διαμόρφωση του ειδικού προγράμματος «Νέαρχος» του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο θεσπίστηκε με το ν. 4770/21 (ΦΕΚ Α' 15/29-01-2021). Στόχος του
Προγράμματος «Νέαρχος» είναι:
α) η βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και η βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και
κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων
εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) η ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού,
γ) η ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της
νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, και
δ) οι ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών
περιοχών.
Μέσω του Προγράμματος χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις που αφορούν έργα δημοσίου
χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:
α) λιμενικές υποδομές και εγκαταστάσεις
β) κτιριακές υποδομές και εξοπλισμοί λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού
και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής του ΥΝΑΝΠ.
γ) υποδομές και δίκτυα διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος
δ) έργα διαχείρισης ενέργειας
ε) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών για την κάλυψη των
ακτοπλοϊκών συνδέσεων στις άγονες γραμμές
Οι δράσεις του Προγράμματος θα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, μέσω επενδυτικών δανείων που θα συνομολογούν οι Δικαιούχοι (ΥΝΑΝΠ, Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων). Η εξυπηρέτηση των
δανείων και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών θα γίνεται μέσω λογαριασμού
που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και θα χρηματοδοτείται από το εθνικό
ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
2.1 Διάρκεια – Ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε έως έξι (06) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης. Για τα επιμέρους παραδοτέα προβλέπονται επιμέρους χρόνοι παράδοσης,
σύμφωνα με την παράγραφο Γ «Παραδοτέα Έργου» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της Πρόσκλησης.
Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης,
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω,
διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της Σύμβασης, ο Ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠ.04.01.03

Έκδ.:1ηΗμ/νία Έκδοσης:14/03/2017

73 / 92

ΑΔΑ: Ψ7ΘΗ4653ΠΩ-3Ψ2

21PROC008840357 2021-06-30

Η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου πραγματοποιείται με την έκδοση πρωτοκόλλου
οριστικής παραλαβής για την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) και την καταβολή της τελευταίας δόσης του τιμήματος στον
ανάδοχο.
2.2 Παραδοτέα
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης του Υ.ΝΑ.Ν.Π. για
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών για την ενεργοποίηση του Προγράμματος
Νέαρχος». Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις ως ακολούθως.
Φάση Α‘: Υποστήριξη στη διαμόρφωση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α.
1) Σύσταση υποστηρικτικών οργάνων
Καθορισμός της συγκρότησης και της σύνθεσης των οργανωτικών δομών (Φορέας Διαχείρισης
και Τεχνική Γραμματεία), οι οποίες θα δημιουργηθούν προκειμένου να διαχειρίζονται και να
παρέχουν τεχνική υποστήριξη αναφορικά με τις συνολικές ανάγκες λειτουργίας του
Προγράμματος.
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει το ΥΝΑΝΠ στην αποτύπωση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του
τρόπου λειτουργίας των υπό σύσταση δομών, καθώς και στην τεκμηρίωση των στοιχείων και των
κριτηρίων διαμόρφωσης των κυριότερων πτυχών οργάνωσης και λειτουργίας των νέων δομών,
όπως αυτά θα καθοριστούν από το Υπουργείο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η τεκμηρίωση θα
αφορά:
α) Τον φορέα στον οποίο θα υπάγονται οι νέες δομές
β) Τα στοιχεία συγκρότησης των δομών και τον καθορισμό των φορέων, οι οποίοι θα
συμμετέχουν (ΥΝΑΝΠ, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ανεξάρτητες Αρχές, αρμόδιες
Επιτροπές, κ.λπ.) σε αυτές
γ) Την επισκόπηση ρόλων και αρμοδιοτήτων – περιγραφή θέσεων εργασίας
δ) Τις ανάγκες στελέχωσης της εκάστοτε δομής
Στόχος είναι η σύσταση δομών με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες θα μπορούν να
υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του Προγράμματος, να διασφαλίζουν τον έλεγχο
των διαδικασιών και να προάγουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.
2) Σχεδιασμός χρηματοδοτικού μηχανισμού
Σχεδιασμός του μηχανισμού χρηματοδότησης έργων, μελετών και υπηρεσιών μέσω του Νέαρχος.
Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΥΝΑΝΠ, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κ.α.) θα σχεδιαστεί και θα
αναπτυχθεί χρηματοδοτικός μηχανισμός ο οποίος θα περιλαμβάνει και θα διαχειρίζεται το
σύνολο των ενεργειών και των παραμέτρων της χρηματοδότησης και αποπληρωμής (σύναψη
δανειακής Σύμβασης, εκταμιεύσεις των δανείων, αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων, κ.λπ.)
των ενταγμένων στο Πρόγραμμα έργων.
Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός θα αποτελέσει το κύριο υποστηρικτικό εργαλείο του Υπουργείου
και ένα δομημένο τρόπο προσέγγισης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των όρων των
χρηματοδοτικών συμβάσεων κατά την εκτέλεσή τους, το σχεδιασμό των απαιτούμενων
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ενεργειών, καθώς και την οικονομική παρακολούθηση του συνόλου των κινήσεων. Ο μηχανισμός
θα παρέχει ένα πλαίσιο το οποίο θα ενισχύει τη διαδικασία προγραμματισμού των αναγκών και
θα διευκολύνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια μέρη.
3) Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης έργων, μελετών και υπηρεσιών
Καθορισμός των βασικών κριτηρίων που θα αποτελούν τις πρωταρχικές κατευθύνσεις
αξιολόγησης και επιλογής των υπό ένταξη έργων, μελετών και υπηρεσιών στο Νέαρχος. Τα
βασικά κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να διαμορφωθούν λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό, τους
στόχους και τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος, την Εθνική Στρατηγική για τους
λιμένες της χώρας και τους στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου σε συνάρτηση
με ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
Αναφορικά με τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών δημοσίων θαλασσίων συγκοινωνιών που
συνδέονται με τη διασφάλιση εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου θα πρέπει να ακολουθούνται
και εφαρμόζονται τα οριζόμενα του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).
4) Διαμόρφωση μοντέλου διαδικασιών
Συνοπτική διαμόρφωση και αποτύπωση του βασικού μοντέλου των διαδικασιών που θα
προσδιοριστούν από το Υπουργείο ως βασικές για την εφαρμογή του Προγράμματος, και οι
οποίες αφορούν στα εξής:
α) Πρόσκληση και αξιολόγηση αιτήσεων ένταξης
β) Υλοποίηση και λειτουργία των έργων
γ) Χρηματοδότηση και πληρωμή
δ) Παρακολούθηση έργων
ε) Ολοκλήρωση έργων
Προσδιορισμός των βημάτων της κάθε διαδικασίας καθώς και των αρμόδιων φορέων για την
υλοποίηση του κάθε βήματος.
Φάση Β‘: Υποστήριξη για την εφαρμογή του προγράμματος
1) Διαμόρφωση πλαισίου επιλογής και ένταξης έργων, μελετών και υπηρεσιών
Ανάπτυξη συγκροτημένου πλαισίου για την επιλογή και την ένταξη έργων, μελετών και
υπηρεσιών στο Πρόγραμμα, μέσω της διαμόρφωσης των εργαλείων αξιολόγησης των αιτήσεων.
Το σύστημα αξιολόγησης, θα εξειδικεύει τις βασικές αρχές, όπως αυτές θα καθοριστούν στη
Φάση Α’, προσδιορίζοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια, καθώς και τους
αντίστοιχους σταθμιστές βαρύτητας.
Στόχος είναι ο καθορισμός ολιστικής μεθοδολογίας και σχεδιασμός τυποποιημένης, ορθολογικής
και διαφανούς διαδικασίας αξιολόγησης των υπό εξέταση έργων.
2) Εκπόνηση αναλυτικού οδηγού διαδικασιών
Συμπλήρωση της αρχικής διαμόρφωσης και αποτύπωσης των κύριων διαδικασιών, με την
αναλυτική περιγραφή και την τυποποίησή τους.
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Ως αποτέλεσμα ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει έναν αναλυτικό οδηγό διαδικασιών, με
διαγραμματική απεικόνισή τους, που θα περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση
σχετικά με το σημείο εκκίνησης, τα βήματα που την απαρτίζουν και τη λήξη της κάθε διαδικασίας,
καθώς και την επισκόπηση των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών (Φορέας Διαχείρισης
του Προγράμματος, Τεχνική Γραμματεία, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Τράπεζα της
Ελλάδος, Δικαιούχοι του Προγράμματος, κ.α.).
Ο οδηγός διαδικασιών θα συνδράμει καθοριστικά στον ορθό καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και
την αποσαφήνιση του βαθμού συμμετοχής των εμπλεκομένων, καθώς και στη διευκόλυνση της
λήψης αποφάσεων, της επικοινωνίας και του ελέγχου.
3) Εκπόνηση προτύπων υποστηρικτικού υλικού
Εκπόνηση τυποποιημένων προτύπων και υποδειγμάτων υποστηρικτικού υλικού, τα οποία
ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, θα περιλαμβάνουν προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ένταξης
στο Πρόγραμμα, δελτία παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου των έργων, εκθέσεις ολοκλήρωσης των έργων, κ.λπ.
Τα εν λόγω υποδείγματα θα αποτελέσουν τυποποιημένα εργαλεία, τα οποία θα συμβάλουν
σημαντικά στην ταχύτερη και αποδοτικότερη διεκπεραίωση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών,
θα διευκολύνουν και θα ενισχύσουν την πληροφόρηση και επικοινωνία μεταξύ των
εμπλεκομένων μερών και θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων από τα
αρμόδια μέρη.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου και καθ’ όλη τη διάρκειά του, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής θα διεξάγει τεχνικές συναντήσεις σχεδιασμού του Προγράμματος με το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να συμμετέχει, έπειτα από
σχετική Πρόσκληση του Υπουργείου.
Για την υλοποίηση του έργου, ο Ανάδοχος θα αναζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία μέσω
επίσημων, θεσμοθετημένων και έγκυρων πηγών τις οποίες και θα αναφέρει ρητά στο παραδοτέο.
Ευθύνη για την ποιότητα και την ακρίβεια των στοιχείων φέρει ο Ανάδοχος.
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα ως ανωτέρω στοιχεία αποκλειστικά για τους
σκοπούς του εν λόγω έργου. Η χρήση έγκυρων πηγών είναι σημαίνουσα για την ποιοτική
διεξαγωγή του έργου.
Το έργο θα παραδοθεί μέσω δύο παραδοτέων:
Παραδοτέο Φάσης Α’: Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της τεχνικής υποστήριξης για τη
διαμόρφωση και την έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α. όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
περιγραφή της Φάσης Α’ (τα τέσσερα τεύχη με το αντίστοιχο περιεχόμενο της Φάσης Α’ της παρ.
Β. II) καθώς και τα σχέδια των τευχών των δύο Κ.Υ.Α. Υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την
ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης.
Παραδοτέο Φάσης Β’: Περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και αποτύπωση των πρόσθετων ενεργειών
που απαιτούνται για την εφαρμογή του Προγράμματος όπως αναφέρονται αναλυτικά στην
περιγραφή της Φάσης Β’ (τα τρία τεύχη με το αντίστοιχο περιεχόμενο της Φάσης Β’ της παρ. Β. II).
Υποβάλλεται εντός 3 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης του Παραδοτέου της Φάσης Α’.
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Μαζί με το παραδοτέο Φάσης Β’ ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή
και Τελική Απολογιστική Έκθεση με τα πεπραγμένα (π.χ. πρακτικά συναντήσεων, αποτελέσματα
παρουσιάσεων, κ.λπ.) καθ΄ όλη την διάρκεια της Σύμβασης.
Τα παραδοτέα της Φάσης Α’ και της Φάσης Β’ θα υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή με
συνοδευτική επιστολή στην ελληνική γλώσσα σε έντυπη (σε ένα αντίτυπο) και σε ηλεκτρονική
μορφή (σε μορφότυπο pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο και σε επεξεργάσιμη μορφή) με usb stick
ή ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) ή άλλο φορητό ψηφιακό μέσο (η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου δεν είναι αποδεκτή). Σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους
υπερισχύει το ψηφιακά υπογεγραμμένο παραδοτέο σε ηλεκτρονική μορφή.
2.3 Τόπος παράδοσης
Το σύνολο των παραδοτέων θα παραδοθούν/προσφερθούν στην έδρα της Επιτελικής Δομής
ΕΣΠΑ/ΜΟΝΑΔΑ Β’ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
3.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα, στη Σύμβαση και στην Προσφορά του, εφόσον δεν
έρχονται σε αντίθεση με τη Σύμβαση, και με τα βέλτιστα χαρακτηριστικά που τυχόν
προβλέπονται στην Προσφορά, εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που το έργο
περιλαμβάνει.
3.2 O Ανάδοχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο κατά σειρά σύμφωνα με τη Σύμβαση, την
Απόφαση Κατακύρωσης, την παρούσα Πρόσκληση με τα παραρτήματά της μαζί με τυχόν
συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα
Αρχή και την Προσφορά του, στον προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο
σύμφωνα με την Προσφορά του και τους όρους της Σύμβασης. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις
απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις
αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική Προσφορά του και να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον
της Αναθέτουσας Αρχής.
3.3 Ο Ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, των υπεργολάβων του, καθώς επίσης και συνεργατών,
που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους κατά την υλοποίηση του έργου τους.
3.4 Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους
της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με
άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Επιπλέον, εφόσον ο Ανάδοχος επιθυμεί
οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου
Έργου), αυτή πραγματοποιείται κατόπιν εγγράφου αιτήματος του Αναδόχου λαμβάνοντας υπόψη
τα απαιτητά στην παρούσα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. Την αντικατάσταση δύναται να
εγκρίνει με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
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Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.

3.5 Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν
τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό
διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους πλήρως και
προσηκόντως. Κατά τα λοιπά, ισχύει η ως άνω παράγραφος.
3.6 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί
να επιβάλει τις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες ή και να τον κηρύξει έκπτωτο.
3.7 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή
καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο
εκτέλεσης της Σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. Επίσης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να
διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
3.8 Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για τις πράξεις και
παραλείψεις του προσωπικού και των συνεργατών που θα απασχολήσει για την εκτέλεση του
έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες
με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή.
3.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται για πλήρη κάλυψη τυχόν ατυχήματος κατά την εκτέλεση του έργου.
3.10 Κανένας από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να
επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις ή πληροφορίες εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
3.11 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή
απορρέουν από τη Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή
οποιαδήποτε υπηρεσία παράσχει κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό
του ή τρίτους. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει αστική ή ποινική
ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή συνεργάτη του Αναδόχου και η
υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως με την καταβολή του τιμήματος της Σύμβασης.
3.12 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Πρόσκλησης
ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό
Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
3.13 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συσκέψεις, τηλεδιασκέψεις συναντήσεις
εργασίας (τακτικές και έκτακτες) σε συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, με στόχο τη
διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου.
3.14 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να διαθέσει στον ανάδοχο τυχόν διαθέσιμο
πληροφοριακό υλικό σχετικά με το έργο που θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεσή του.
3.15 Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει σε κοινοποιούμενα ερωτήματα του
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Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να
εκπονήσει τα παραδοτέα - εκθέσεις του έργου.
3.16 Συγκρούσεις συμφερόντων: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της
παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην
Αναθέτουσα Αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων,
υπό την έννοια της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4412/2016, σε σχέση
με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που λαμβάνουν γνώση της εν λόγω
σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση να προβεί σε διορθωτικές
ενέργειες, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του ν. 4412/2016. Παράλληλα, τα πρόσωπα αυτά
οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετική με τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης
σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση
σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Αρχή (ΕΑΑΔΗΣΥ) και λαμβάνει αμελλητί τα
κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση
του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης
δημόσιας Σύμβασης, εφαρμοζόμενων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).
3.17 Τα Μέρη τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων.
3.18 Ειδικοί όροι:
α) Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, κατά την εκτέλεση της
Σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν τις ως
άνω υποχρεώσεις και κατά την υποβολή της προσφοράς τους.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
Οι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα προγράμματα
επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ.
113/2014 (Α΄ 180) και του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και
Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια
που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών.
Η αθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του
οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
β) Ο Ανάδοχος καθώς και το σύνολο των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου δεν θα πρέπει να
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σχετίζονται με τον Ανάδοχο των έργων που θα προκύψουν από το παραγόμενο έργο της
παρούσας Πρόσκλησης είτε ως μέτοχοι, είτε ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, είτε ως εταίροι
ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, ΕΠΕ είτε ως συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση, είτε με
οποιαδήποτε συμβατική σχέση.
γ) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής του Αναδόχου και των συνεργατών του σε συναντήσεις
του έργου εντός και εκτός της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής συμπεριλαμβανομένων και τυχόν
εξόδων που προκύπτουν από τις επιτόπιες επιθεωρήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. Το κόστος
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
δ) Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την ανάπτυξη μελλοντικών
βελτιώσεων των παραδοτέων, παρέχοντας κάθε στοιχείο και πληροφορία του ζητηθεί για αυτά.
Άρθρο 4
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
απόφαση κατακύρωσης, Πρόσκληση και προσφορά, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
4.2 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, υπό την προϋπόθεση συνδρομής των όρων του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου), τη σύμφωνη και απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Τροποποιήσεις ή αλλαγές της Σύμβασης επιτρέπονται, εφόσον
δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Παρασχέθηκαν στο σύνολό τους οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα της Σύμβασης.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν με την
κατάρτιση του τελικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν οι τυχόν
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση.
Άρθρο 5
ΕΓΓΥΗΣΗ
5.1 Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. ….……………….
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του Πιστωτικού Ιδρύματος……………. ποσού …….…………………….
ΕΥΡΩ ισχύος ………….………(τουλάχιστον 3 μήνες πλέον της συμβατικής διάρκειας του έργου), που καλύπτει το
4% επί της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης ή του τμήματος της Σύμβασης, χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Ο χρόνος εγγύησης καλής εκτέλεσης μπορεί να παραταθεί κατόπιν αιτήματος της Αναθέτουσας
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Αρχής.

5.2 Σε περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν.4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί
του ποσού της αύξησης της αξίας της Σύμβασης.
5.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου και
καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
5.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Στην περίπτωση
που οι υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται τμηματικά, η εγγύηση δύναται να
αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους των υπηρεσιών που
παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσμευσή της απαιτείται προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
του έργου) και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
5.5 Οι εγγυήσεις προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Άρθρο 6
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης
και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 216 παρ. 1 και 221 παρ. 3 και 11
περ. δ του ν. 4412/2016. Η ΕΠΠΕ εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού
αντικειμένου του έργου και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Ιδίως παρακολουθεί και ελέγχει
την πρόοδο του Έργου, την προσήκουσα εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και των τεχνικών
απαιτήσεων, το χρονοδιάγραμμα, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου και
εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας
της Σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
6.2 Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης από την
Αναθέτουσα Αρχή από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες. Κατά τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ.
6.3 Η διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων είναι η εξής:
α) Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδίδει τα παραδοτέα εμπροθέσμως στην Αναθέτουσα Αρχή με
διαβιβαστικό έγγραφο, με το οποίο αιτείται την παραλαβή του εκάστοτε παραδοτέου, υπ’ όψιν
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ) σύμφωνα με τους
ειδικότερους όρους του άρθρου 2 της παρούσας Σύμβασης.
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β) Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την ΕΠΠΕ, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει στον Ανάδοχο
εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις της επί του περιεχομένου των Παραδοτέων
(συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την
εξεταζόμενη περίοδο που έχουν διαπιστωθεί από την Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ) εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την ημερομηνία λήψης των Παραδοτέων, κοινοποιώντας αυτές στην
Αναθέτουσα Αρχή. Η ΕΠΠΕ κατά την εξέταση των παραδοτέων δύναται να καλεί να παραστεί και
εκπρόσωπος του Αναδόχου.
γ) Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν:
i) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων,
ii) επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, κατά
περίπτωση και
iii) ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου.
δ) Ο Ανάδοχος οφείλει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των σχετικών
παρατηρήσεων της ΕΠΠE να επανυποβάλει το παραδοτέο καταλλήλως διορθωμένο και
συμπληρωμένο ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν. Η διαδικασία της
επανυποβολής μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές.
ε) Εάν το, για δεύτερη φορά, επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την
κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της προς τον Ανάδοχο δικαιούται
να κινήσει τις διαδικασίες επιβολής ποινικών ρητρών ή κηρύξεως του Αναδόχου εκπτώτου.
στ) Η ΕΠΠΕ εισηγείται:
i) Την έγκριση της παραλαβής των παραδοτέων, αν κρίνει ότι αυτά δεν παρουσιάζουν
παρεκκλίσεις από τους σκοπούς του έργου, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη
παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση των παραδοτέων, και αφού ελέγξει και αναφέρει τις
παρασχεθείσες επιμέρους υπηρεσίες των παραδοτέων και την πραγματοποίηση τυχόν
διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που
διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου. Προς πιστοποίηση αυτών, συντάσσει πρωτόκολλο
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής εις τριπλούν και το υποβάλλει αρμοδίως στη
Μονάδα Β΄ της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ.
ii) Την απόρριψη των παραδοτέων, αν αυτά παρουσιάζουν παρεκκλίσεις που επηρεάζουν την
καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί για την εκπλήρωση των σκοπών του έργου, συντάσσοντας
και υποβάλλοντας κατά τον ως άνω τρόπο σχετικό πρωτόκολλο.
ζ) Για το εν λόγω έργο εκδίδονται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ανά Φάση, με το οποίο θα
πιστοποιείται η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της αντίστοιχης Φάσης. Με την έκδοση
του πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί στην τελευταία Φάση, πιστοποιείται και η οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή ολόκληρου του έργου.
6.4 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής
των παραδοτέων, και δεν εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα
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προβλεπόμενα στο άρθρο 219 του ν. 4412/2016.

6.5 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της Σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 9.5 έως 9.8. της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
6.6 Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από
την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει, έστω κι
αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
6.7 Η ΕΠΠΕ και η Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον ανάδοχο σε
συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται
προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε
σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της
Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 7
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
7.1 Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο, ορίζεται στο ποσό των
…………………….. ευρώ (………………€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%) ο οποίος ανέρχεται
στο ποσό των ………………….. ευρώ (………………€), ήτοι συνολικού ποσού ………………….. ευρώ
(………………€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.
7.2 Η καταβολή του τιμήματος στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί τμηματικά και θα συνδέεται
υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα:
α) 50% μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Α’.
β) 50% μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Β’ και την
οριστική παραλαβή του έργου.
7.3 Για την πληρωμή του ο Ανάδοχος θα εκδώσει τιμολόγιο με τιμές μονάδας σύμφωνα με την
Προσφορά του και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα. Η υποβολή
των τιμολογίων δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των πρωτοκόλλων οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 της παρούσας. Η εξόφληση
των τιμολογίων γίνεται εντός των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, προθεσμιών
και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή.
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7.4 Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των
αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην
Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
Αντίστοιχα κάθε πληρωμή προς τα μέλη της κοινοπραξίας ή ένωσης θα γίνεται ανάλογα με το ποσοστό
συμμετοχής τους στο έργο.
7.5 Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας
1,2,3,4,5,6 και 7 του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020». Οι δαπάνες του έργου βαρύνουν το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ 589/1 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής με κωδικό ενάριθμου 2016ΣΕ58910001.
7.6 Στο συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές του
προσωπικού, των συνεργατών του, υπεργολάβων του κ.λπ., τα έξοδα παραγωγής σχεδίων,
εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση,
έξοδα προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων, οδηγιών κ.λπ. και όλες οι απαραίτητες δαπάνες για
την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από
επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων του
Αναδόχου, όπως των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων
επιβαρύνσεων (κατά νόμο κρατήσεων, παρακράτηση φόρου εισοδήματος) υπέρ του Δημοσίου ή
οποιουδήποτε τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τα πάσης φύσεως έξοδα συνδεόμενα με την
εκτέλεση του έργου.
7.7 Το ανωτέρω τίμημα δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση ή αυξομείωση καθ’ όλη
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
7.8 Απαιτήσεις του Αναδόχου για πληρωμή δεν θα γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του
κατάθεσης των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων (τιμολόγια, αποδείξεις,
πιστοποιητικά κ.λπ.). Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την έκδοση νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως προβλέπονται στο άρθρο 200 του
ν.4412/2016. Κατά την πληρωμή γίνεται παρακράτηση όλων των νόμιμων κρατήσεων καθώς και
φόρου εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών επί της καθαρής αξίας αυτών.
7.9 Τα δικαιολογητικά πληρωμής που πρέπει να προσκομιστούν από τον ανάδοχο είναι:
α) Τιμολόγιο του Αναδόχου.
β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ή ευκρινή φωτοαντίγραφα
αυτών.
γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα του Αναδόχου όσον αφορά το νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση
αλλαγής του.
7.10 Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες Υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και
την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της Σύμβασης.
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7.11 Η πληρωμή της αξίας του έργου πραγματοποιείται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις, και
σύμφωνα με τη χρηματοδοτική ροή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι
χορηγούνται από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.
7.12 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για τυχόν μέτρα που θα ληφθούν
από οποιαδήποτε αρχή και για τυχόν αυξήσεις των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λπ.
Άρθρο 8
ΕΚΧΩΡΗΣΗ
8.1 Απαγορεύεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους της Σύμβασης και η εκχώρηση σε άλλο
πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών δικαιωμάτων ή/και υποχρεώσεων του Αναδόχου,
καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, κατόπιν γνωμοδότησης
της αρμόδιας Επιτροπής.
8.2 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με
τα τρίτα αυτά πρόσωπα.
8.3 Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων
μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά
αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της
Σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή
δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
8.4 Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να
επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
8.5 Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
Άρθρο 9
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
9.1 Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
και Παραλαβής του Έργου, σύμφωνα με το άρθ. 203 του ν.4412/2016:
α) στην περίπτωση όπου δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόκληση,
β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση
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ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με
τη Σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της Σύμβασης,
γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην
αντικατάστασή τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί,
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 του ν. 4412/2016 περί διάρκειας Σύμβασης
παροχής υπηρεσίας και την παράγραφο Α του Παραρτήματος II της παρούσας Πρόσκλησης, με
την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.
Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του Αναδόχου από τη Σύμβαση κατά την ως άνω
περίπτωση (γ), η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει
τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε
προθεσμία που θα καθοριστεί στο έγγραφο της όχλησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο
Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα
εκτέλεσης της Σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
9.2 Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την Σύμβαση όταν:
α) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή δεν παρασχέθηκαν οι απορρέουσες από την κατακύρωση
υπηρεσίες και υποχρεώσεις με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
9.3 Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή Σύμβαση,
επιβάλλεται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο
προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης.
Επιπλέον, σε βάρος του Αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού
φορέα από δημόσιες συμβάσεις.
9.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 133 του ν.4412/2016:
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγέλλει τη δημόσια Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης Σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
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υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
9.5 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
Σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
9.6 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και
τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει
εκτελεστεί πλήρως,
9.7 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
9.8 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.
9.9 Σε περίπτωση Ένωσης οι ως άνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε όλα τα μέλη της Ένωσης, τα
οποία ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
9.10 Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων της παρούσας Πρόσκλησης περί κήρυξης οικονομικού φορέα εκπτώτου, περί
κυρώσεων, περί τήρησης της διάρκειας της Σύμβασης, περί απόρριψης παραδοτέων –
αντικατάσταση, καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη Σύμβαση μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους
γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το
αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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Άρθρο 10
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

10.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη (Μέρη) δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
10.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει εγγράφως να γνωστοποιήσει και
να επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός είκοσι
(20) ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει αιτιολογημένα εντός εύλογου διαστήματος από λήψεως της σχετικής γνωστοποίησης
του Αναδόχου (άρθρο 204 ν.4412/2016).
10.3 Ενόσω υφίσταται και διαρκεί ο λόγος της ανωτέρας βίας κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη έχουν
την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών που τυχόν
προκύψουν και να πραγματοποιούν κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να άρουν χωρίς
καθυστέρηση τα αποτελέσματα οποιασδήποτε κατάστασης ανωτέρας βίας και επίσης να
αναζητούν εύλογες εναλλακτικές μεθόδους για την επίτευξη ισοδύναμων αποτελεσμάτων
σύμφωνα με τη Σύμβαση.
10.4 Σε κάθε δε περίπτωση, λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές
υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία.
10.5 Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο
χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των Μερών.
Άρθρο 11
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
11.1 Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να µη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της Σύμβασης και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Αντίστοιχη υποχρέωση υφίσταται και καθ’ όλη τη διαδικασία
σύναψης της Σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 4412/2016. Όλα τα
έγγραφα ή υλικά που αποκτούνται, συγκεντρώνονται ή καταρτίζονται από τον ανάδοχο κατά την
εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές κ.λπ., είναι εμπιστευτικού
χαρακτήρα και ανήκουν στην ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις
ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην
Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων
αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς της Σύμβασης, χωρίς
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.
11.2 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά µε τη Σύμβαση χωρίς
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την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο
Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή µε κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή
της συναίνεση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικές και να μην γνωστοποιήσει σε
οποιονδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν εις γνώση του
κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
11.3 O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες
πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της Αναθέτουσας Αρχής. Ως
εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά στους τρίτους, ακόμα κι
αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως εμπιστευτικά, συμπεριλαμβανομένων
και κωδικών πρόσβασης. Η τήρηση εμπιστευτικών και απορρήτων πληροφοριών από τον
ανάδοχο διέπεται από τις κείμενες διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο.
11.4 Η υποχρέωση εχεμύθειας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον ανάδοχο, όπως
και όλο το προσωπικό του, τους υπεργολάβους του, όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει,
πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την υλοποίηση της Σύμβασης. Ο
Ανάδοχος υποχρεούται να διασφαλίσει ασφαλές πληροφοριακό περιβάλλον ώστε ουδείς τρίτος
προς τον κύριο του έργου – υπερκείμενος ή υποκείμενος αυτού – να μπορεί να έχει πρόσβαση
στο δίκτυο πληροφοριών του χωρίς την προηγούμενη δική του έγκριση.
11.5 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας του Αναδόχου στη μη
τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, ο Ανάδοχος θα καταβάλει στην Αναθέτουσα
Αρχή ειδικότερη ποινική ρήτρα ίση με το ποσό του Συμβατικού Τιμήματος. Η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ανάδοχο την αποκατάσταση κάθε τυχόν περαιτέρω
ζημίας.
11.6 Ο Ανάδοχος και κάθε μέλος της Ομάδας Έργου καθώς και ο Υπεύθυνος του Έργου
υποχρεούνται κατά την υπογραφή της Σύμβασης και όποτε άλλοτε απαιτηθεί, να υπογράψουν
Υπεύθυνη Δήλωση εμπιστευτικότητας απευθύνοντάς τη στην Αναθέτουσα Αρχή.
11.7 Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή αρχεία ή/και τα δεδομένα, τα αποτελέσματαμελέτες, στοιχεία, τυχόν πηγαίος κώδικας (source code), τα συστήματα/υποσυστήματα/υποδομές
και βάσεις δεδομένων και εν γένει κάθε έργο και παραδοτέο που θα αποκτηθούν ή θα
αναπτυχθούν με δαπάνες του Έργου, που εμπίπτουν στις διατάξεις περί πνευματικής και
βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον ανάδοχο κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή
ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής,
εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια της οριστικής παραλαβής και αποδοχής κάθε
παραδοτέου όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην
του οριζόμενου στη σχετική Σύμβαση, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για
την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα.
11.8 Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και
ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα
χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
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Άρθρο 12
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ - ΔΑΝΕΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

12.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της Σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
12.2 Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα
Αρχή την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του,
οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της Σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω Σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο
τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που είχε
προσκομίσει και αναφορικά με τον αρχικό υπεργολάβο στη διαγωνιστική διαδικασία τα οποία θα
αξιολογηθούν αρμοδίως ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση.
12.3 Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις του υπεργολάβου του, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή
των υπαλλήλων του.
12.4 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και
κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του έργου που, κατά την βάσιμη και
αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται
στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο, κατ’ αυτήν
χρονικό διάστημα για την εξεύρεση αντικαταστάτη.
12.5 Εάν ο Ανάδοχος συνάψει Σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται,
χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
12.6 Σε περίπτωση υπεργολαβίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής.
Άρθρο 13
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
13.1 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Πρόσκλησης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή/και το Ελληνικό Δημόσιο, για
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης πλέον της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης.
13.2 Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως
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προξενηθεί σε αυτήν ή σε τρίτο από ευθύνη του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται με
αυτόν για την υλοποίηση του έργου.
13.3 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν
από τη Σύμβαση και το Νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιεί ή οποιαδήποτε
υπηρεσία παράσχει κατά την εκτέλεση του έργου, έχει δε υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για
τυχόν υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του ή τρίτους. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός
προς αποκατάστασή της. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ
μέρους οποιουδήποτε μισθωτού ή συνεργάτη του Αναδόχου και η υποχρέωσή της εξαντλείται πλήρως
με την καταβολή του τιμήματος της Σύμβασης.
13.4 Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το κόστος κάθε
αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του αδυναμία ή
πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
Άρθρο 14
ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
14.1 Η γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική.
14.2 Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής πραγματοποιείται
εγγράφως στην ελληνική γλώσσα. Στην ελληνική γλώσσα επίσης συντάσσονται και υποβάλλονται
τα έγγραφα Παραδοτέα και κάθε υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα
συνοδεύει.
Άρθρο 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
15.1 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε
διαφορά που θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
15.2 Η Σύμβαση θα διέπεται από την Εθνική και Ενωσιακή Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά,
διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει μεταξύ των μερών από την εφαρμογή της
Σύμβασης και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του
Πειραιά.
15.3 Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή
αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιά προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 9.10 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο Ανάδοχος της Σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή
ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς
διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν
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σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.
Άρθρο 16
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
16.1 Για όλα τα λοιπά θέματα της παρούσης Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα νομοθεσία, σε
συνδυασμό προς τους όρους της υπ’ αριθμ…… Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, τους οποίους ο Ανάδοχος
έλαβε γνώση και δέχθηκε ανεπιφύλακτα.
16.2 Τα κατωτέρω συμβατικά στοιχεία ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και
αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του έργου και την
εξασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση
αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με τη σειρά προτεραιότητας με την
οποία παρατίθενται κατωτέρω:
α)

Η παρούσα Σύμβαση.

β)

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. …….. Απόφαση Κατακύρωσης (ΑΔΑ………………………..).

γ) Η Πρόσκληση με τα παραρτήματά της και τις τυχόν διευκρινήσεις που έχουν παρασχεθεί επί
αυτών.
δ)

Η προσφορά του Αναδόχου.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλομένους.
Από τα τρία (3) όμοια πρωτότυπα της Σύμβασης, τα δύο παρέμειναν στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον ανάδοχο

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και

«

»

Νησιωτικής Πολιτικής
Ο νόμιμος εκπρόσωπος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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