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1.

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα
Επωνυμία

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΔΕΥΑΠ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

Πλάτωνος 1

Πόλη

Πολύκαστρο

Ταχυδρομικός Κωδικός

612 00

Τηλέφωνο

23430 20040

Φαξ

23430 20302

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

deyapaionias@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γεώργιος Αναστασιάδης
Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 612 00, Πολύκαστρο
Τηλ. & Φαξ: 23430 20040 & 23430 20302
Email: deyapaionias@gmail.com

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.deyapaionias.gr/

Είδος Αναθέτοντος Φορέα
Ο Αναθέτοντας Φορέας είναι Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π)
Κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα
Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντος Φορέα είναι η ύδρευση και η αποχέτευση του Δήμου
Παιονίας.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, της
δικτυακής πύλης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, της ιστοσελίδας της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας www.deyapaionias.gr και της
ιστοσελίδας του Δήμου Παιονίας http://paionia.gov.gr/
β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες σύμφωνα με τη διαδικασία που ρητώς περιγράφεται
στην παράγραφο 2.1.2 & 2.1.3 της διακήρυξης.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Θα διεξαχθεί συνοπτικός διαγωνισμός βάσει του άρθρου 327 του ν. 4412/2016.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ.
ΣΑ ΕΠ4086. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 14.05.01.02 σχετική
πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
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Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ40860018). Η αξία του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τα Παραδοτέα 1.4.2, 1.4.3, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 και 4.4.2 της Πράξης:
«Sustainable management of cross-border water resources (Αειφόρος διαχείριση των
διασυνοριακών υδατικών πόρων)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” με βάση τα
Πρακτικά της 3ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία έλαβε χώρα στην
Στρούμιτσα στις 31-03-2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030774. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η αξία του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους
πόρους της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας.

1.3 Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ
Παιονίας για την υλοποίηση του έργου «Sustainable management of cross-border water resources
(Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)» και ακρωνύμιο AQUA-M II, που
εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC
“Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” με παραδοτέα:
Π.1.4.2. Αναφορές διαχείρισης έργου (project management reports)
Π.1.4.3. Συντονιστική συνάντηση έργου (project coordination meeting)
Π.2.4.2. Επικοινωνιακό πακέτο έργου (project communication package)
Π.2.4.3. Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου (project website development)
Π.2.4.4. Δημόσιες εκδηλώσεις (public events)
Π.4.4.2. Σεμινάρια κατάρτισης (training courses)
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV):
Αντιστοίχιση
με τους
κοινού
λεξιλογίου
συμβάσεων (CPV)

κωδικούς Προϋπολογισθείσα
δημοσίων αξία πλέον ΦΠΑ

Π.1.4.2.
Αναφορές 79411000-8
Υπηρεσίες
παροχής
διαχείρισης έργου (project συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης
management reports)
Π.1.4.3.
Συντονιστική 79952000-2 Οργάνωση εκδηλώσεων
συνάντηση έργου (project
coordination meeting)
Π.2.4.2.
Επικοινωνιακό 79800000-2 Υπηρεσίες
πακέτο
έργου
(project συναφείς υπηρεσίες
communication package)

600,00€

και

200,00€

Π.2.4.3.
Ανάπτυξη 79341100-7
Υπηρεσίες
παροχής
ιστοσελίδας έργου (project συμβούλων σε θέματα διαφήμισης
website development)

2.400,00€

Σελίδα 5

εκτύπωσης

14.400,00€

19PROC005848145 2019-11-13

Π.2.4.4.
Δημόσιες 79952000-2 Οργάνωση εκδηλώσεων
εκδηλώσεις (public events)

8.000,00€

Π.4.4.2.
κατάρτισης
courses)

6.060,00€

Σεμινάρια 79951000-5
(training σεμιναρίων

Υπηρεσίες

οργάνωσης

Λόγω της ενιαίας προσέγγισης υλοποίησης του έργου Aqua-M II, της αλληλουχίας και των
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων του, των κοινών χαρακτηριστικών και
των κοινών απαιτήσεων υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων των
ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται, κρίθηκε σκόπιμη η υποβολή προσφορών για το σύνολο των
υπό ανάθεση έργου, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της συνολικής διαχείρισης,
παρακολούθησης και υλοποίησης των επιμέρους παραδοτέων.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Τμηματικές
προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα
ευρώ (31.660,00€) πλέον ΦΠΑ 24% - επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα
λεπτά (7.598,40€), ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τριάντα εννέα
χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (39.258,40 €).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και την 01/04/2020 (ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου AQUA-M II).
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

 των σχετικών διατάξεων του ν. 4605/2019 - άρθρο 43, του ν. 4608 – άρθρο 33 και του ν. 4609
- άρθρο 56 που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων του ν. 4412/2016
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
Σελίδα 6

19PROC005848145 2019-11-13

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
 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,
 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα,
 του ν. 1069/80 « Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΦΕΚ
191/23-8-1980),
 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014 , σχετικά
με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)
 της Απόφασης της 3ης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” που
έλαβε χώρα στην Στρούμιτσα στις 31-03-2017, αναφορικά με την έγκριση των έργων που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, μεταξύ των οποίων και
του έργου AQUA-M II,
 της εγκεκριμένης φόρμας αίτησης (Application Form) και της
προϋπολογισμού (Justification of Budget Form) του έργου AQUA-M II,
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 της υπ’ αριθμό 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1099/Β/19-04-2016)
«Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020), όπως ισχύει, του Οδηγού Υλοποίησης Έργων
(Project Implementation Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”,
 των με αρ. 180/19-09-2017 και 205/05-12-2018 Αποφάσεων ΔΣ για την αποδοχή υλοποίησης
και προϋπολογισμού του έργου AQUA-M II με ΑΔΑ ΩΑ80ΩΞΡ-ΓΑ0 και ΨΞΝΒΩΞΡ-ΡΨΝ,
αντίστοιχα
 τoυ πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ: 19REQ005807338
 της με αρ. 48/2019 30-07-2019 Απόφασης ΔΣ ανάληψης υποχρέωσης
 της με αριθ. 48/2019 30-07-2019 Απόφασης του ΔΣ της ΔΕΥΑ Παιονίας, με την οποία εγκρίθηκε
η μελέτη και καθορίστηκαν οι όροι του παρόντος διαγωνισμού αναφορικά με την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας για την υλοποίηση του έργου
«Sustainable management of cross-border water resources (Βιώσιμη διαχείριση των
διασυνοριακών υδάτινων πόρων)»

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 29-11-2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 09.59 στην έδρα του Αναθέτοντος Φορέα:
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π)
Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 612 00, Πολύκαστρο
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν
παραληφθεί από το πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Ως ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 29-11-2019 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10.00 π.μ.

1.6 Δημοσιότητα
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή
νομαρχιακή (της έδρας του νομού) και συγκεκριμένα στην εφημερίδα Πρωινή
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο και εισπράττονται κατά
την α’ πληρωμή στο πλαίσιο της σύμβασης.
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη
διεύθυνση (URL):
http://www.deyapaionias.gr/ στη διαδρομή: Αρχική ► Προκηρύξεις Διαγωνισμοί ► Διακηρύξεις - Προκηρύξεις, στις 13-11-2019.
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν και
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

η περίληψη της διακηρυξης (ΑΔΑ: ΩΤΣ5ΩΞΡ-ΡΓΓ)
η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της
το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της δικτυακής πύλης του ΚΗΜΔΗΣ www.eprocurement.gov.gr, της δικτυακής
πύλης του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, της ιστοσελίδας της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας www.deyapaionias.gr και της ιστοσελίδας του
Δήμου Παιονίας http://paionia.gov.gr/.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών
και απαντώνται και απαντώνται επίσης εγγράφως μέσω τηλεμοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών. Επιπλέον, οι διευκρινίσεις αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας www.deyapaionias.gr στην διαδρομή:
Αρχική ► Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί ► Διακηρύξεις – Προκηρύξεις.
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε εκπρόθεσμα είτε με άλλο τρόπο δεν
εξετάζονται.
Ο αναθέτων φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν
ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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.
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 ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με τον αναθέτοντα φορέα, καθώς και μεταξύ αυτού και του αναδόχου,
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές συντάσσονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VΙ της διακήρυξης
και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) τον αναθέτων φορέα προς τον οποίο απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της
διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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.
Ο αναθέτων φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου
2014, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής
Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ)
δ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων
Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει, στο έντυπο της αίτησης του, την χώρα της
οποίας αυτός / αυτή είναι πολίτης, παρουσιάζοντας τη συνήθη απόδειξη της ιθαγένειας
δυνάμει/ της εθνικής νομοθεσίας του. Ο ανωτέρω κανόνας δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό
των αναδόχων που επιλέγονται μέσα από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία και που νόμιμα
απασχολεί ο ανάδοχος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Συνεπώς το προσωπικό που έχει
προσληφθεί ή άλλως νομίμως απασχολείται από επιλέξιμο ανάδοχο / υπεργολάβο, μπορεί να έχει
οποιαδήποτε εθνικότητα.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
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στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4
αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄
215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες 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.
2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή
την εθνική νομοθεσία ή/και
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β) όταν ο αναθέτων φορέας μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
Ή/και
γ) ο αναθέτων φορέας γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί
σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.2.3. 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,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο αναθέτων φορέας 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 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,
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της παρούσας,
(ε) εάν ο Αναθέτοντας Φορέας μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ε) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του
σχετικού γεγονότος.
2.2.2.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία
σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.2.6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν
λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή
υπηρεσιών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να
προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε οποιαδήποτε δικαιούχο χώρα του Μηχανισμού Προενταξιακής
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Βοήθειας ΙΙ σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 της
Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2014, σχετικά με τους ειδικούς κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 231/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ).
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία
τρία έτη (διαχειριστικές χρήσεις 2016, 2017 & 2018) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% του
προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση οικονομικού φορέα
που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η ικανοποίησης της εν λόγω απαίτησης, για όσα
οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί.
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν οργάνωση, δομή και
μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν τις ανωτέρω
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά τους τα ακόλουθα στοιχεία
τεκμηρίωσης:
i. Βασικά στοιχεία προσφέροντος (επωνυμία, διεύθυνση, τηλ/ fax/ website/ email, όνομα

αρμοδίου εκπροσώπου για την προσφορά)

ii. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής, του στελεχιακού δυναμικού, των δραστηριοτήτων,

των υποδομών και του εξοπλισμού του προσφέροντος

iii. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων ή παρόμοιων έργων, ολοκληρωμένων

κατά την τελευταία πενταετία (2014-2018). Ο κατάλογος έργων πρέπει να περιέχει τις εξής
πληροφορίες:
 Α/Α έργου
 Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας/ Εργοδότης
 Τίτλος έργου
 Διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως)
 Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ)
 Ποσοστό συμμετοχής στο έργο
 Συνοπτική περιγραφή συνεισφοράς στο έργο
 Στοιχείο τεκμηρίωσης (τύπος και ημερομηνία)

Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται αντίγραφο
πρωτοκόλλου ή πιστοποιητικού οριστικής παραλαβής του έργου που συντάσσεται ή θεωρείται από
την αρμόδια δημόσια αρχή. Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως αποδεικτικά υποβάλλονται τα
ακόλουθα στοιχεία: αντίγραφα συμβάσεων αναθέσεων και στοιχείων τιμολόγησης ή υπεύθυνη
δήλωση του Αναδόχου ή του ιδιώτη.
Τονίζεται ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να παρουσιάσει σε ειδική ενότητα έργα (ολοκληρωμένα)
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας (3 τουλάχιστον), συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή
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μεγαλύτερου από τον προϋπολογισμό του υπό ανάθεση έργου. Ως συναφή ορίζονται έργα που να
καλύπτουν τα παρακάτω πεδία:


Συντονισμός και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων (εθνικά, ευρωπαϊκά,
διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά κ.λπ.)



Δράσεις προβολής και δημοσιότητας (σχεδιασμός και εκτύπωση έντυπου υλικού,
ανάπτυξη/ εμπλουτισμός περιεχομένου ιστοσελίδων, οργάνωση εκδηλώσεων,
ημερίδων, σεμιναρίων κ.λπ.)

iv. Πίνακα των υπαλλήλων/ στελεχών/ εξωτερικών συνεργατών του προσφέροντος που

συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρεία (σε
περίπτωση Ένωσης)

Ονοματε
πώνυμο

Σχέση με
την εταιρεία

Κατηγορία
Αντικειμένου

Τίτλος
Σπουδών

Θέση και ρόλος
στο οργανωτικό
Σχήμα

v. Βιογραφικά σημειώματα για τα μέλη της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το Παράρτημα IV. Η

Ομάδα Έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον (5) στελέχη
(Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου και τρία μέλη Ομάδας Έργου) με τα κάτωθι
ελάχιστα προσόντα:
 Κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού

 Κάτοχοι αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για την άριστη γνώση της

αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του ΑΣΕΠ

 Συμμετοχή στην υλοποίηση τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων έργων

(εθνικά, ευρωπαϊκά, διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά κ.λπ.) που να
καλύπτουν αθροιστικά υπηρεσίες συντονισμού και διαχείρισης, προβολής και
δημοσιότητας

Επιπλέον,
 Ο Υπεύθυνος και ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να είναι κάτοχοι

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, καθώς και να διαθέτουν έκαστος εξ αυτών
πενταετή επαγγελματική εμπειρία σε ρόλους Υπευθύνου/ Αναπληρωτή Υπευθύνου
Έργου αθροιστικά στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης και συντονισμού και
προβολής
και
δημοσιότητας
στο
πλαίσιο
εθνικών
και
ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιήθηκαν από φορείς της τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και της δημόσιας και ευρύτερης δημόσιας
διοίκησης.

 Δύο εκ των μελών της Ομάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν επιστημονική εξειδίκευση

(πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό ή ανώτερο τίτλο σπουδών στα πεδία της οικονομίαςδιοίκησης και επιστημών περιβάλλοντος αντίστοιχα).

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει για κάθε ένα στέλεχος της Ομάδας Έργου επί ποινή
αποκλεισμού τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης που αποδεικνύουν τις παραπάνω απαιτήσεις σε
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επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας (αντίγραφα τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών γλωσσομάθειας,
βεβαιώσεις φορέων/ βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/ και συμβάσεις ή/ και παραστατικά πληρωμών).
Τα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει
να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί της ακρίβειας των στοιχείων που
δηλώνονται. Σε περίπτωση που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του
Προσφέροντος, καθένα από αυτά θα πρέπει επίσης να δηλώνει ότι έλαβε γνώση των όρων της
Πρόσκλησης και δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον Προσφέροντα σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, ενώ σε περίπτωση αποχώρησής του οφείλει να ενημερώσει τον
Προσφέροντα 30 ημέρες νωρίτερα.
Σε περίπτωση αποχώρησης μελών της Ομάδας Έργου, ο Ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα
και αιτιολογημένα, καθώς και να αντικαθιστά άμεσα τα εν λόγω άτομα με άτομα ανάλογων
προσόντων. Η διαδικασία της αντικατάστασης θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός των 30 ημερών
από τη γνωστοποίησή της πρόθεσης αποχώρησης των ατόμων. Η αντικατάστασή θα γίνεται
εγγράφως αποδεκτή από τον αναθέτων φορέα.
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν
σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο
σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών της προκηρυσσόμενης σύμβασης.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.4) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.5), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης
των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια
που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για
την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1
Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της
προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής,
1. το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το

Σελίδα 18

19PROC005848145 2019-11-13

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986
Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τους αναθέτοντες φορείς βάσει του τυποποιημένου εντύπου του
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016
(ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της
ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη
των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2. τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την κάλυψη των
κριτηρίων επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της
παρούσας διακήρυξης
2.2.8.2
Αποδεικτικά μέσα – Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.7).
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 των παραγράφων 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο
συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή
σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν ο Αναθέτων Φορέας
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να
ισχύουν
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
o

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

o

οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για
την υποβολή των δικαιολογητικών1. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου
της υπογραφής τους.

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο 2.2.2.1 με ημερομηνία έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2 γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή
1

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση
αδ’ του ν. 4605/2019.
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η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του
πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3, το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και
2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.
4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση,
μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες
οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την
εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
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υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.3. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στους
αναθέτοντες φορείς πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.4. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην
ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΚΡΙΤΗΡΙΟ
ΟΜΑΔΑ Α
Κ1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς την
κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του
έργου

20%

Κ2

Σαφήνεια,
πληρότητα,
ρεαλιστικότητα
και
αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας για την άρτια
εκτέλεση/ διεκπεραίωση του έργου

20%

Κ3

Βαθμός ανάλυσης υπηρεσιών και παραδοτέων του
υποψηφίου αναδόχου και του χρονοδιαγράμματος
υποβολής τους σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου
Περιεχόμενο των προτάσεων σχεδιασμού και υλοποίησης
των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων κατάρτισης
(χωροθέτηση,
ενδεικτικός
χρονοπρογραμματισμός,
θεματολογία, προτεινόμενοι ομιλητές/ εκπαιδευτές) καθώς
και περιεχόμενο και αναλυτικό πρόγραμμα αναρτήσεων
στην ιστοσελίδα του έργου και στη σελίδα Facebook του

30%
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έργου. Δημιουργικές προτάσεις.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

70%

ΟΜΑΔΑ Β
Κ4

Δομή/σύνθεση οργανωτικού σχήματος σε σχέση με τις
απαιτήσεις του έργου, τρόπος συνεργασίας, εξειδίκευση
ρόλων

15%

Οργάνωση/ροή του έργου, λειτουργία, ροή εργασιών

15%

Κ5

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Τρόπος αναλυτικής βαθμολόγησης των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς
Κριτήριο Κ1: Εκτιμάται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης του προσφέροντος, η αντίληψη
και ο βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων και των ιδιαιτεροτήτων του έργου.
Κριτήριο Κ2: Εκτιμάται η προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του προσφέροντος για την
υλοποίηση του έργου.
Κριτήριο Κ3: Εκτιμώνται οι προτάσεις του προσφέροντος που έχουν σχέση με την ανάλυση του
έργου του σε δραστηριότητες και την περιγραφή των Παραδοτέων του έργου και επιπλέον του
σχεδιασμού και της υλοποίησης των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων κατάρτισης, του
περιεχομένου και του αναλυτικού προγραμματισμού αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του έργου και
στη σελίδα Facebook του έργου.
Κριτήριο Κ4: Εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και διοίκησης της ομάδας έργου, οι
αρμοδιότητες/ρόλοι των στελεχών της ομάδας έργου και ο τρόπος επικοινωνίας της ομάδας έργου,
τόσο με τα αρμόδια εμπλεκόμενα τμήματα/Μονάδες και στελέχη του αναθέτοντος φορέα, όσο και
με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στην εκτέλεση του έργου.
Κριτήριο Κ5: Εκτιμάται η αλληλουχία των δράσεων κάθε διακριτού μέρους καθώς και η διαδικασία
διασφάλισης της ομαλούς εξέλιξης των εργασιών του έργου από την ομάδα έργου.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 + σ3χΚ3 + σ4χΚ4 + σ5χΚ5
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της
προσφοράς.
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Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Σi στον
παρακάτω τύπο:
Σi = [90Χ(Τi/Τmax) + 10Χ(Kmin/Ki)]
(α) Κi = Οικονομική προσφορά συμμμετέχοντος
(β) Κmin = Χαμηλότερη οικονομική προσφορά που υποβλήθηκε από συμμετέχοντα
(γ) Τi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς συμμετέχοντα
(δ) Τmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς του συμμετέχοντα που συγκέντρωσε τη
μεγαλύτερη βαθμολογία

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της
Διακήρυξης για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά παραδοτέο.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος
της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο
που θα φέρει τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα και τις ενδείξεις:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο πλαίσιο του συνοπτικού διαγωνισμού για την
«Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΥΑ Παιονίας, για την
υλοποίηση του έργου «Sustainable management of cross-border water resources
(Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων)»
ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ (ΔΕΥΑΠ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2019
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/11/2019
2.4.2.2. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
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2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν:
α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι
προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα III). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που
υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
β) Τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την κάλυψη των κριτηρίων επιλογής
των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του
Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων
θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα Ι.
Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στις τεχνικές τους προσφορές θα πρέπει να
αναφέρουν αναλυτικά την τεχνική τους πρόταση για την υλοποίηση του Έργου, τη μεθοδολογία
υλοποίησής του, το οργανωτικό σχήμα της Ομάδας Έργου, την ανάλυση του Έργου σε στάδια
υλοποίησης και επιμέρους δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι της
παρούσας διακήρυξης:


Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτέλεση του Έργου:

(α) Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου.
(β) Μεθοδολογία προσέγγισης του έργου (διαδικασίες, ενέργειες, εργαλεία και εξοπλισμός που θα
διατεθεί για την άρτια, αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση/ διεκπεραίωση του έργου με άμεση
σύνδεσή της με τους στόχους και το αντικείμενου έργου).
(γ) Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Αναλυτική πρόταση σχεδιασμού και
υλοποίησης των εκδηλώσεων και των σεμιναρίων κατάρτισης (χωροθέτηση, ενδεικτικός
χρονοπρογραμματισμός, θεματολογία, προτεινόμενοι ομιλητές/ εκπαιδευτές). Προτάσεις
περιεχομένου και αναλυτικό πρόγραμμα αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του έργου και στη σελίδα
Facebook του έργου.
(δ) Παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.


Ομάδα Έργου:
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(α) Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας Έργου με σαφή αναφορά στον
τρόπο οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και του τρόπου επικοινωνίας της Ομάδας Έργου
με τον Αναθέτων Φορέα και τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση του έργου.
(β) Ορισμός του Υπεύθυνου και του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου (ΥΕ) του Αναδόχου, με
αναλυτική αναφορά στα καθήκοντα που αναλαμβάνουν για την εκτέλεση του έργου.
(γ) Κατάλογο των υπόλοιπων στελεχών της Ομάδας Έργου, με αναλυτική αναφορά στα καθήκοντα
που αναλαμβάνουν για την εκτέλεση του έργου, καθώς και το εύρος συμμετοχής τους στην
υλοποίηση του έργου. Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να
προσδιορίζεται ποσοτικά και δεσμευτικά ανά Κατηγορία Υπηρεσίας/ Ενέργειας, με ανάλυση
ανθρωπομηνών ανά πακέτο εργασίας και να συνδέεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο θα δίνονται στοιχεία
απασχόλησης καθενός από τα μέλη της Ομάδας Έργου.
Α/Α

Ονοματεπώνυμο
Θέση στην Ομάδα Έργου
Μέλους
Ομάδας
Έργου

Αρμοδιότητες/ καθήκοντα

Ο παραπάνω πίνακας συμπληρώνεται ως εξής:


Στην 1η στήλη Ονοματεπώνυμο: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της
Ομάδας Έργου.



Στην 2η στήλη Θέση στην Ομάδα Έργου: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου.



Στην 3η στήλη Αρμοδιότητες/Καθήκοντα: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά καθήκοντα
που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα V της διακήρυξης.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στο σύνολό της και ανά
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παραδοτέο από τον αναθέτοντα φορέα αρχή στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας
διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι
(6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον
αναθέτοντα φορέα, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο αναθέτων φορέας κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του
ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέμειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2.
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα φακέλων δικαιολογητικών
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος
σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά και η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που
ορίζονται στα άρθρα 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5,2 2.2.6, 2.2.7, 2.4.3 και ειδικά 2.4.3.2 και τα Παραρτήματα
Ι & ΙΙ,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.2.3 περ. γ της
παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
Σελίδα 27

19PROC005848145 2019-11-13

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Αποσφράγιση - Αξιολόγηση προσφορών
1. Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζεται στους όρους της παρούσης διακήρυξης.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των
νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με
τους όρους του άρθρου 1 του π.δ. 28/2015 (Α 34).
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να
αξιολογηθούν αντιστοίχως.
Πάνω σε κάθε φάκελο που παραδίδεται στην επιτροπή αναγράφεται ο αύξων αριθμός της
προσφοράς. Ο αύξων αριθμός του φακέλου αναγράφεται και στο πρακτικό του διαγωνισμού.
Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή δεν είναι σύμφωνοι προς τους
όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται.
2. Τα επιμέρους στάδια στη διαδικασία, έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο.
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί
σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.
β) Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την
αποδοχή και τη βαθμολόγηση ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών καθώς και τους λόγους
για τους οποίους αποκλείσθηκαν.
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται σε
μεταγενέστερο χρόνο που θα ορισθεί από την Υπηρεσία και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες.
Μετά την αποσφράγιση, το αρμόδιο όργανο μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Για την ολοκλήρωση
και της διαδικασίας αυτής, το γνωμοδοτικό όργανο ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των
οικονομικών προσφορών και καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.
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Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της παρούσας προκήρυξης
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των
οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
επιτροπής (άρθρο 327 παρ.4 του Ν.4412/16).
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η
οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16 για
συμβάσεις και το άρθρο 24 της παρούσης.
3. Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών θα έχουν
δικαίωμα να εξετάσουν τα στοιχεία των φακέλων, εφόσον το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι
η γνωστοποίησή τους δεν θα εμποδίζει την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, δεν θα είναι
αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον, δεν θα θίγει τα έννομα εμπορικά συμφέροντα δημόσιων ή
ιδιωτικών επιχειρήσεων, ή δεν θα βλάπτει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών
φορέων.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατός ο έλεγχος όλων των δικαιολογητικών την ίδια
μέρα λόγω πληθώρας προσφορών, η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αναβολής της συνεδρίασης,
αφού πρώτα προβεί στην καταγραφή των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση αυτή
επιφυλάσσεται να εκδώσει απόφαση και ορίζει νέα ημερομηνία κατά την οποία θα ανακοινώσει τα
αποτελέσματα της εξέτασης των δικαιολογητικών και θα αποσφραγίσει τις οικονομικές προσφορές
των επιτυχόντων.
3.1.2 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως
τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από τον αναθέτοντα φορέα, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 102 Ν.4412/16.

3.2 Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

προσωρινού

αναδόχου

-

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα,
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει
εντός προθεσμίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.7 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») σε
σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, η ένδειξη
«δικαιολογητικά κατακύρωσης» και τα στοιχεία του προσωρινού αναδόχου.

Σελίδα 30

19PROC005848145 2019-11-13

Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή σε περίπτωση ελλείψεων, ανακριβών στοιχείων ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 103 του Ν.4412/16 και ειδικότερα, αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω
δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, ο αναθέτων φορέας
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που ο αναθέτων φορέας ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν το
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 - 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία
ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο του αναθέτοντος φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Ο αναθέτων φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους υποψηφίους
που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 316 του ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον ο αναθέτων φορέας
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
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α) εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 333Α και σε
περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127
β) εφόσον κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, αφού ο τελευταίος
υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό
του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016
Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό
που συνοδεύει τη σύμβαση.
Ο αναθέτων φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία εντός είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και 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 της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περιπτ. (β) της
παρ. 1 του άρθρου 317 του ν.4412/2016.

3.4 Ενστάσεις - Παράβολο
3.4.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του αναθέτοντος φορέα, η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για την άσκηση ένστασης κατά της
διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι
ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
3.4.2. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον του αναθέτοντος φορέα. Ο αναθέτων φορέας αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά
την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
3.4.3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 & 333Α του ν.
4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται
με πράξη του αναθέτοντος φορέα, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
3.4.4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 3.4.1 και η άσκησή της κωλύουν τη
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της
διαγωνιστικής διαδικασίας.
3.4.5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση
της πράξης ή της παράλειψης του αναθέτοντος φορέα που εκδίδεται ή συντελείται επί της
ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας του
αναθέτοντος φορέα, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Ο αναθέτων φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 317 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με
το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του
Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον
αναθέτοντα φορέα το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον αναθέτοντα φορέα
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
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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 στον αναθέτοντα φορέα, 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 στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Ο αναθέτων φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον,
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του
άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η
οποία ορίζεται με απόφαση του αναθέτοντος φορέα.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
4.6.1. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:
α) 16,67% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 1.4.2 «Αναφορές διαχείρισης έργου» με την
καταβολή κάθε μίας αναφοράς περιόδου (εκ των τριών), και αντίστοιχα με την καταβολή κάθε ενός
αιτήματος πιστοποίησης δαπανών (εκ των τριών).
β) 100% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 1.4.3 «Συντονιστική συνάντηση έργου» με την
ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου.
γ) 100% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 2.4.2 «Επικοινωνιακό πακέτο έργου» με την
ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου.
δ) 50% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 2.4.3 «Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου» με την
υποβολή όλων των κειμένων της ιστοσελίδας του έργου στην Ελληνική γλώσσα και την Αγγλική
γλώσσα στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού/ ανάπτυξής της και
50% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 2.4.3 «Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου» με την υποβολή
αναλυτικού αρχείου όλων των μεταφράσεων για την ιστοσελίδα του έργου στην Ελληνική γλώσσα
και την Αγγλική γλώσσα που απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου (ενδεικτικά αναφέρονται
δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.) καθώς και λεπτομερoύς αναφοράς
της εκστρατείας προβολής του έργου μέσω Facebook
ε) 100% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 2.4.4 «Δημόσιες εκδηλώσεις» με την ολοκλήρωση
και παραλαβή του παραδοτέου.
στ) 100% της συμβατικής αξίας του Παραδοτέου 4.4.2 «Εκπαιδευτικά σεμινάρια» με την
ολοκλήρωση και παραλαβή του παραδοτέου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
α) κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
γ) οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%
δ) με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του
αναθέτοντος φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του αναθέτοντος φορέα.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 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 του αναθέτοντος φορέα, 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.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον αναθέτοντα φορέα το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος
παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – 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 στις περιπτώσεις
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του 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
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αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών
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 της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, 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 προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της
προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης η οποία και θα εισηγείται στο Διοικητικό
Συμβούλιο του αναθέτοντος φορέα για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση
όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους
όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.

6.2 Διάρκεια σύμβασης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 1η
Απριλίου 2020.
Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές/
ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
α) Παραδοτέο 1.4.2 «Αναφορές διαχείρισης έργου»


τουλάχιστον 3 εξαμηνιαίες αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς τον
Επικεφαλής του Έργου (Δήμος Γευγελής) έως την λήξη του έργου



Τελική έκθεση έργου έως την λήξη του έργου



τουλάχιστον 3 αιτήματα πιστοποίησης δαπανών τα οποία με την προϋπόθεση ύπαρξης
δαπανών θα συμπίπτουν χρονικά με τις εξαμηνιαίες περιοδικές αναφορές και έως την λήξη
του έργου

β) Παραδοτέο 1.4.3 «Συντονιστική συνάντηση έργου» έως τη λήξη του έργου
γ) Παραδοτέο 2.4.2 «Επικοινωνιακό πακέτο έργου» (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης
δ) Παραδοτέο 2.4.3 «Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου»


υποβολή όλων των κειμένων της ιστοσελίδας του έργου στην Ελληνική γλώσσα και
την Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού/ ανάπτυξής (1) μήνα από
την υπογραφή της σύμβασης και



υποβολή αναλυτικού αρχείου όλων των μεταφράσεων για την ιστοσελίδα του έργου
στην Ελληνική γλώσσα και την Αγγλική γλώσσα που απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη
του έργου (ενδεικτικά αναφέρονται δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις,
ανακοινώσεις κ.λπ.), καθώς και λεπτομερούς αναφοράς της εκστρατείας προβολής του
έργου μέσω Facebook έως τη λήξη του έργου

ε) Παραδοτέο 2.4.4 «Δημόσιες εκδηλώσεις» έως τη λήξη του έργου
στ) Παραδοτέο 4.4.2 «Εκπαιδευτικά σεμινάρια» έως τη λήξη του έργου
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση του αναθέτοντος φορέα 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
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ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στον αναθέτοντα φορέα τα παραδοτέα της σύμβασης, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής έργου που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο
δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλυτικώς
περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση
της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών
ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4.
6.3.3. Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις
σχετικές ανάγκες.
6.3.4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 6.3.3 ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής
της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή
έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή
παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης
δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και
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τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

6.4 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα μπορεί
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση
αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος
και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.5 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου
6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί
αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, ο
Αναθέτων Φορέας δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών
συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου, ο Αναθέτων Φορέας δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας
δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης
της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των
υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της
προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο και στόχοι του έργου AQUA-M II
H κοινή ανάγκη που οδήγησε στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου είναι η προστασία των
υδάτινων πόρων του Αξιού Ποταμού, η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και η προστασία των
βιοτόπων του. Η βασική ιδέα του έργου AQUA-M II, βασίστηκε στην κοινή κατανόηση όλων των
εταίρων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Αξιός ποταμός. Ο εν λόγω ποταμός
αντιπροσωπεύει έναν από τους κύριους υδάτινους πόρους της διασυνοριακής περιοχής. Συμβάλλει
σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, όπως η γεωργία, οι
εξορυκτικές δραστηριότητες και η βιομηχανία, οι οποίες αποτελούν δραστηριότητες μεγάλης
οικονομικής σημασίας.
Το έργο AQUA-M II περιλαμβάνει σημαντικά έργα υποδομής στο Δήμο Γευγελής, για την
διευθέτηση της κοίτης του παραπόταμου Suva Reka, με στόχο την προστασία των υδάτινων
αποθεμάτων, τη βιώσιμη διαχείριση τους και των έλεγχο πλημμυρικών φαινομένων. Επιπλέον
παρότι ο ποταμός είναι εξαιρετικής σημασίας, και αποτελεί νομική απαίτηση, με βάση την Οδηγία
της ΕΕ 200/60, η επιτήρηση της ποιότητας του νερού του, δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί κατάλληλο
σύστημα επιτήρησης που θα επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του υδάτινου περιβάλλοντος. Το
έργο θα παρέχει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την προμήθεια και την εγκατάσταση
ειδικού εξοπλισμού για τον έλεγχο και τη μέτρηση της ποιότητας του νερού στον Αξιό Ποταμό στις
περιοχές παρέμβασης των Εταίρων του Έργου. Ο εν λόγω εξοπλισμός θα παρέχει τη δυνατότητα
να επιτηρείται συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο η ποιότητα του νερού του Αξιού Ποταμού.
Παράλληλα η προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας - Τμήμα Χημείας θα παρέχει πλέον τη
δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων νερού του ποταμού και ανίχνευσης της πλειοψηφίας των
περιβαλλοντικών ρυπαντών (όπως φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ουσίες, οργανικούς και
ανόργανους ρυπαντές).
Τα δεδομένα που θα παρέχονται από το προς εγκατάσταση σύστημα ελέγχου της ποιότητας του
νερού του Αξιού Ποταμού θα υποστηρίζουν τις αρμόδιες αρχές για τον έγκαιρο σχεδιασμό και τη
λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας του υδάτινου περιβάλλοντος, τη διατήρηση της
ισορροπίας του οικοσυστήματος, και την διαφύλαξη των βιοτόπων του Αξιού Ποταμού.
Σημειώνεται ότι το έργο αποτελεί κεφαλαιοποίηση και συνέχεια του έργου AQUA-M I, που είχε
ολοκληρωθεί με επιτυχία στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο.
Εταίροι του έργου AQUA-M II
 Δήμος Γευγελής
 Δημόσια επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας Γευγελής "Komunalec"
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τμήμα Χημείας
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας
 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Χαλκηδόνας
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
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Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να έχει θετικά αποτελέσματα στο περιβάλλον του ποταμού
Αξιού, και της γύρω διασυνοριακής περιοχής.
Μακροπρόθεσμα το έργο θα:
 Ενδυναμώσει την συνεργασία και την διασύνδεση τόσο σε τοπικό όσο και σε διασυνοριακό
επίπεδο, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της διασυνοριακής περιοχής, για την
προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων.
 Θα διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών για την προστασία του
ποταμού.
 Θα αποτελέσει βάση για παρόμοια περιβαλλοντικά έργα και συνεργασίες.
 Θα βελτιώσει υποδομές και θα προάγει δεξιότητες των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με
την αποτελεσματική και συνεχή επιτήρηση, αλλά και σχετικά με την διαχείριση των
υδάτινων πόρων και την διαχείριση κρίσεων.
 Θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και θα παρέχει αποτελεσματική ενημέρωση σε
περιβαλλοντικά θέματα και θα προάγει την συμμετοχή των πολιτών σε περιβαλλοντικές
δράσεις.
 Θα προστατέψει την βιοποικιλότητα του οικοσυστήματος και των βιοτόπων, καθώς θα
βελτιώσει την ποιότητα του νερού.
 Θα εκπαιδεύσει 100 άτομα, εργαζομένους και πολίτες των εταίρων.
 Θα προσδώσει προστιθέμενη αξία, καθώς το έργο AQUA-M II θα βελτιώσει την ποιότητα
ζωής μέσω της συστηματικής βελτίωσης των υδάτινων πόρων στην διασυνοριακή περιοχή.
 Η βελτίωση των υποδομών θα έχει ως αποτέλεσμα την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού
Suva Reka για την προστασία των υδάτινων πόρων, την βιώσιμη διαχείριση του νερού, τον
έλεγχο πλημμυρικών φαινομένων και την μείωση των φερτών υλικών που πέφτουν στην
κοίτη του ποταμού Αξιού.
Τέλος, οι βασικές εκροές του έργου AQUA-M ΙΙ είναι
1. Η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού από τους εταίρους του έργου για τον έλεγχο της ποιότητας
των υδάτινων πόρων του Αξιού Ποταμού:
2. Η διευθέτηση της κοίτης του Ποταμού Suva Reka (Γευγελή) για την προστασία των
υδάτινων πόρων, την βιώσιμη διαχείριση τους και τον έλεγχο πλημμυρικών φαινομένων.
3. Μια on line πλατφόρμα θα αναπτυχθεί για την καταγραφή δεδομένων που θα προέρχονται
από τον παραπάνω εξοπλισμό.
4. Πέντε δεκαεξάωρες εκπαιδεύσεις για 20 άτομα το καθένα - προσωπικό των αρμόδιων
αρχών και πολιτών - σχετικά με Διαχείριση, Βιωσιμότητα, Ποιότητα Νερού και Νομοθεσία,
καθώς και για Ορθές Πρακτικές για την βιωσιμότητα διαχείριση και αποφυγή ρύπανσης των
υδάτινων πόρων.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η επιλογή εξειδικευμένου Εξωτερικού Συνεργάτη
προκειμένου να παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης στη Δημοτική Επιχείρηση
Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας (ΔΕΥΑΠ) για την υλοποίηση του έργου «Sustainable
management of cross-border water resources (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων
πόρων)»
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ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

1.4.2.

«Αναφορές
έργου»

1.4.3.

«Συντονιστική συνάντηση Περιλαμβάνει την τεχνική και οργανωτική
έργου»
υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα για την
υλοποίηση της μίας Συνάντησης Έργου στο
Πολύκαστρο.

διαχείρισης Περιλαμβάνει τη συνεχή διοικητική και
οικονομική παρακολούθηση του έργου, την
επικοινωνία με τους εταίρους και την Κοινή
Τεχνική Γραμματεία, την υποστήριξη των
διαγωνιστικών διαδικασιών για την προμήθεια
του εξοπλισμού, την προετοιμασία των
εξαμηνιαίων
εκθέσεων
προόδου,
την
προετοιμασία των αιτημάτων πιστοποίησης
δαπανών, την προετοιμασία της τελικής
αναφοράς του έργου κ.λπ.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

2.4.2.

«Επικοινωνιακό πακέτο
έργου»

Σχεδίαση και εκτύπωση ενός banner του έργου
(Ελληνικά – Αγγλικά).

2.4.3.

«Ανάπτυξη ιστοσελίδας
έργου»

Σύνταξη, προετοιμασία και μετάφραση κειμένων
στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα για την
ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του έργου σε
συνεργασία με τον Εταίρο 2 (Komunalec
Gevgelija), δημιουργία σελίδας του έργου στο
Facebook
πραγματοποίηση
σχετικών
προωθητικών ενεργειών.

2.4.4.

«Δημόσιες εκδηλώσεις»

Οργάνωση της
Πολύκαστρο.

ημερίδας

κλεισίματος

στο

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΒΙΩΣΙΜΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

4.4.2.

«Εκπαιδευτικά σεμινάρια»

Οργάνωση τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
των 20 ατόμων στις θεματικές

-
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Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει τα παρακάτω κατά τη διάρκεια του έργου:
α) Παραδοτέο 1.4.2 «Αναφορές διαχείρισης έργου»
Σκοπός της συγκεκριμένης ενέργειας είναι η διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
του έργου AQUA-M ΙΙ, η παρακολούθηση της προόδου του έργου, η προετοιμασία τυχόν
αιτημάτων τροποποιήσεων, η υποστήριξη της συμμετοχής του Αναθέτοντος Φορέα στις τεχνικές
συναντήσεις του έργου, η επικοινωνία με τους εταίρους και την Κοινή Γραμματεία και η
προετοιμασία των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Οι
εξαμηνιαίες αναφορές θα γίνονται κάθε εξάμηνο και θα λαμβάνουν υπόψη τις ημερομηνίες που
έχουν τεθεί από τη Διαχειριστική Αρχή. Οι αναφορές τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού
αντικειμένου του έργου θα ακολουθούν το πρότυπο που έχει ορίσει η Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος και θα παραδίδονται ενιαία από τον Ανάδοχο στον αναθέτοντα φορέα.
Επίσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προετοιμασία φακέλου με όλα τα παραστατικά/
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίηση των δαπανών του έργου. Τα αιτήματα θα
γίνονται σε συνεργασία με τον διαχειριστή του έργου από πλευράς αναθέτοντος φορέα ούτως
ώστε να γίνονται έγκαιρα και σε χρόνο που θα επιτρέπει την πιστοποίηση των δαπανών με τρόπο
που θα εγγυάται την ομαλή υλοποίηση του έργου. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παρακολούθηση
του αιτήματος πιστοποίησης και τη διάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε η κάθε
πιστοποίηση να γίνεται έγκαιρα.
Τμηματικά παραδοτέα

-

εξαμηνιαίες αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς τον Επικεφαλής του Έργου
(Δήμος Γευγελής) σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης Έργων (Project Implementation
Manual) που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG – IPA
CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” (τουλάχιστον 3)

-

Τελική έκθεση έργου προς τον Επικεφαλής του Έργου (Δήμος Γευγελής)

Αιτήματα πιστοποίησης δαπανών τα οποία με την προϋπόθεση ύπαρξης δαπανών θα
συμπίπτουν χρονικά με τις εξαμηνιαίες περιοδικές αναφορές (τουλάχιστον 3)
β) Παραδοτέο 1.4.3 «Συντονιστική συνάντηση έργου»
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση μίας (1) συνάντησης
του έργου στο Πολύκαστρο διάρκειας μίας ημέρας. Αναφορικά με τη συνάντηση έργου στο
Πολύκαστρο, ο Ανάδοχος:

-

Θα πρέπει να εξασφαλίσει την κατάλληλη αίθουσα και τον απαιτούμενο εξοπλισμό
(μικρόφωνα, πολύμπριζα, οθόνες προβολής, μπλοκ σημειώσεων, στυλό κ.λπ.) για τη
διεξαγωγή της συνάντησης. Ο αναμενόμενος αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει
τους 15. Το κόστος διαμόρφωσης της αίθουσας, της διάθεσης του εξοπλισμού και των
υπηρεσιών catering (coffee-break & lunch break) θα βαρύνει τον ανάδοχο.

-

Θα επιμεληθεί του συντονισμού των εταίρων και την προετοιμασία αυτών (καθορισμός
ημερομηνίας, πρόσκληση, ατζέντα, παρουσιάσεις).

-

Θα φροντίσει για την καταγραφή και συγγραφή των πρακτικών της συνάντησης.

-

Θα συμμετέχει στο συντονισμό της συνάντησης.

-

Με τη λήξη της συνάντησης και σε διάστημα 10 ημερών θα παραδώσει απολογιστική έκθεση.

Θα επιμεληθεί της ανάρτησης των σχετικών αρχείων και παρουσιάσεων στον ιστότοπο του
έργου.
Θα εξασφαλίσει την παροχή καφέ και βουτημάτων από την έναρξη της συνάντησης μέχρι τη
λήξη της.
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Παραδοτέα
Συντονιστική συνάντηση έργου (πρόσκληση - πρόγραμμα συνάντησης, φάκελος για κάθε
συμμετέχοντα,
φωτογραφίες,
πρακτικά
συνάντησης,
υπογεγραμμένη
λίστα
συμμετεχόντων).
γ) Παραδοτέο 2.4.2 «Επικοινωνιακό πακέτο έργου»

-

Σχεδίαση και εκτύπωση ενός banner του έργου (Ελληνικά - Αγγλικά) το οποίο θα τοποθετηθεί στην
έδρα του αναθέτοντος φορέα και θα τοποθετείται στο πάνελ των εκδηλώσεων κ.λπ. δράσεων
δημοσιότητας που θα διοργανώσει ο φορέας στο πλαίσιο του έργου.
Το banner θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τον τίτλο, τους εταίρους του έργου, τις κύριες δράσεις,
τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα και το πλαίσιο χρηματοδότησής του. Θα είναι εκτυπωμένο
σε μουσαμά, τετραχρωμία με διάσταση 0,85*2,05μ., μηχανισμό στήριξης και θήκη μεταφοράς.
Παραδοτέα
1 banner με τα στοιχεία του έργου (Ελληνικά - Αγγλικά) εκτυπωμένο σε μουσαμά,
τετραχρωμία με διάσταση 0,85*2,05μ., μηχανισμό στήριξης και θήκη μεταφοράς.
δ) Παραδοτέο 2.4.3 «Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου»

-

Για την ευρύτερη προώθηση και διάδοση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου,
ο αναθέτων φορέας θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και την επεξεργασία σχετικού υλικού
σχετικά με την παρουσίαση, το προφίλ και τις δραστηριότητες των Ελλήνων εταίρων. Σκοπός
αυτής της δράσης είναι η συνεχής ανανέωση του δικτυακού τόπου του έργου με νέο υλικό, έτσι
ώστε οι ομάδες-στόχοι του έργου να είναι πάντα ενήμερες σχετικά με την πρόοδο των
δραστηριοτήτων του έργου.
Επιπλέον, ο αναθέτων φορέας θα υλοποιήσει μια εκστρατεία προώθησης του έργου μέσω των
κοινωνικών μέσων δικτύωσης (Facebook) για την προώθηση των στόχων και των δραστηριοτήτων
του έργου.
Παραδοτέα

-

Αρχείο κειμένων της ιστοσελίδας του έργου στην Ελληνική γλώσσα και την Αγγλική γλώσσα
στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού/ ανάπτυξής της και δημιουργία σελίδας Facebook

Αρχείο όλων των μεταφράσεων για την ιστοσελίδα του έργου στην Ελληνική γλώσσα και
την Αγγλική γλώσσα που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη του έργου (ενδεικτικά
αναφέρονται δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.), καθώς και
λεπτομερής αναφορά της εκστρατείας προβολής του έργου μέσω Facebook
ε) Παραδοτέο 2.4.4 «Δημόσιες εκδηλώσεις»

-

Το παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη του Αναθέτοντος Φορέα στη διοργάνωση του
συνεδρίου κλεισίματος στο Πολύκαστρο:

-

Επιστημονικός σχεδιασμός του συνεδρίου: τεκμηριωμένη πρόταση της θεματολογίας του
συνεδρίου, πρόταση εξειδικευμένων εισηγητών, προετοιμασία και επιμέλεια παρουσιάσεων
για λογαριασμό του αναθέτοντος φορέα

-

Διαμόρφωση/ ενοικίαση αίθουσας για τη διεξαγωγή του συνεδρίου για 150 άτομα
Διαμόρφωση και σχεδιασμός ηλεκτρονικής πρόσκλησης και προγράμματος συνεδρίου
Επιμέλεια λίστας συμμετεχόντων τουλάχιστον 150 ατόμων
Επιμέλεια - αποστολή - λήψη φαξ και e-mail πρόσκλησης - προγράμματος συνεδρίου
Απαιτούμενος εξοπλισμός:
 Μικροφωνική Εγκατάσταση
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4 συνεδριακά μικρόφωνα
1 ασύρματο μικρόφωνο
Προεδρείο 4 - 6 ατόμων
Πολύπριζα
Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Καραμέλες και εμφιαλωμένα νερά
Θέση γραμματείας στην είσοδο για δύο άτομα
Μεταφραστικός εξοπλισμός

-

Coffee station διαθέσιμο από την αρχή της εκδήλωσης μέχρι και τη λήξη της και lunchbreak για 150 άτομα

-

Γραμματειακή υποστήριξη (τουλάχιστον δύο άτομα) και υπηρεσίες διερμηνέα στις δ’υπ
επίσημες γλώσσες των χωρών του Προγράμματος

-

Εξασφάλιση των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τεσσάρων (4) ομιλητών
Φωτογράφηση, μαγνητοσκόπηση και ηχογράφηση του συνεδρίου

Τήρηση, ηλεκτρονική αποτύπωση
συμπερασμάτων του συνεδρίου
Παραδοτέα

και

αναπαραγωγή

των

πρακτικών

και

των

Απολογιστική έκθεση πεπραγμένων συνεδρίου η οποία θα συνοδεύεται από
βιντεοσκοπημένο και φωτογραφικό υλικό, υπογεγραμμένες λίστες συμμετεχόντων,
αντίγραφα εισηγήσεων των ομιλητών και τυχόν άλλο υλικό που συνδέεται με την
οργάνωση του συνεδρίου
στ) Παραδοτέο 4.4.2 «Εκπαιδευτικά σεμινάρια»

-

Οργάνωση τριών εκπαιδευτικών σεμιναρίων των 20 ατόμων το καθένα ως εξής:

-

1ο Σεμινάριο «Διαχείριση και βιωσιμότητα υδάτων» το οποίο θα απευθύνεται σε στελέχη και
υπαλλήλους υπηρεσιών των Δήμων και ΔΕΥΑ Παιονίας και Χαλκηδόνας.

-

2ο Σεμινάριο «Νομοθεσία ποιότητας υδάτων» το οποίο θα απευθύνεται σε στελέχη και
υπαλλήλους υπηρεσιών των Δήμων και ΔΕΥΑ Παιονίας και Χαλκηδόνας.

3ο Σεμινάριο «Ορθές πρακτικές για τη βιωσιμότητα, τη διαχείριση και την αποφυγή
ρύπανσης των υδάτων» το οποίο θα απευθύνεται σε πολίτες των Δήμων Παιονίας και
Χαλκηδόνας.
Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διοργάνωση των τριών σεμιναρίων
στο Πολύκαστρο διάρκειας μίας ημέρας το κάθε ένα:

-

-

Θα πρέπει να προτείνει λεπτομερώς τη θεματολογία του κάθε εκπαιδευτικού σεμιναρίου και να
υποβάλλει αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα με παράλληλη πρόταση εισηγητών και
εκπαιδευτικού υλικού (επιστημονικός σχεδιασμός).

-

Θα πρέπει να εξασφαλίσει κατάλληλη αίθουσα και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (μικρόφωνα,
πολύμπριζα, οθόνες προβολής, μπλοκ σημειώσεων, στυλό κ.λπ.) για τη διεξαγωγή του κάθε
σεμιναρίου. Ο αναμενόμενος αριθμός των συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τους 20. Το
κόστος διαμόρφωσης της αίθουσας, της διάθεσης του εξοπλισμού, των υπηρεσιών catering
(coffee-break & lunch break) και της μεταφοράς τους σε επιτόπιες επισκέψεις κατά τη διάρκεια
των σεμιναρίων θα βαρύνει τον ανάδοχο.

-

Θα αναλάβει την προώθηση των σεμιναρίων και τη διαχείριση των εγγραφών και των
συμμετοχών.
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-

Θα σχεδιάσει, θα επιμεληθεί και θα εκτυπώσει το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το φάκελο του
σεμιναρίου (φάκελος, μπλοκ σημειώσεων, στυλό, πρόγραμμα) σε 20 αντίτυπα για κάθε
σεμινάριο.

-

Θα επιμεληθεί της ανάρτησης των σχετικών
εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.) στον ιστότοπο του έργου.

αρχείων

(προσκλήσεις,

προγράμματα,

Με τη λήξη των σεμιναρίων και σε διάστημα 10 ημερών θα παραδώσει απολογιστική έκθεση.
Παραδοτέα

-

-

Απολογιστική έκθεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων (πρόσκληση - πρόγραμμα σεμιναρίων,
εκπαιδευτικό υλικό και φάκελος για κάθε συμμετέχοντα, φωτογραφίες, υπογεγραμμένες
λίστες συμμετεχόντων, βεβαιώσεις συμμετοχής).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και
την 1η Απριλίου 2020.
α) Παραδοτέο 1.4.2 «Αναφορές διαχείρισης έργου»

-

τουλάχιστον 3 εξαμηνιαίες αναφορές οικονομικού και φυσικού αντικειμένου προς τον
Επικεφαλής του Έργου (Δήμος Γευγελής) έως την λήξη του έργου

-

Τελική έκθεση έργου έως την λήξη του έργου

τουλάχιστον 3 αιτήματα πιστοποίησης δαπανών τα οποία με την προϋπόθεση ύπαρξης
δαπανών θα συμπίπτουν χρονικά με τις εξαμηνιαίες περιοδικές αναφορές και έως την
01/04/2020
β) Παραδοτέο 1.4.3 «Συντονιστική συνάντηση έργου» έως τη λήξη του έργου
γ) Παραδοτέο 2.4.2 «Επικοινωνιακό πακέτο έργου» ένα (1) μήνα από την υπογραφή της
σύμβασης
δ) Παραδοτέο 2.4.3 «Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου»

-

υποβολή όλων των κειμένων της ιστοσελίδας του έργου στην Ελληνική γλώσσα και την
Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του αρχικού σχεδιασμού/ ανάπτυξής της ένα (1) μήνα από την
υπογραφή της σύμβασης και

υποβολή αναλυτικού αρχείου όλων των μεταφράσεων για την ιστοσελίδα του έργου στην
Ελληνική γλώσσα και την Αγγλική γλώσσα που απαιτήθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου
(ενδεικτικά αναφέρονται δελτία τύπου, ηλεκτρονικές προσκλήσεις, ανακοινώσεις κ.λπ.),
καθώς και λεπτομερούς αναφοράς της εκστρατείας προβολής του έργου μέσω Facebook
έως τις 01/04/2020
ε) Παραδοτέο 2.4.4 «Δημόσιες εκδηλώσεις» έως τη λήξη του έργου

-

στ) Παραδοτέο 4.4.2 «Εκπαιδευτικά σεμινάρια» έως τη λήξη του έργου
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα
ευρώ (31.660,00€) πλέον ΦΠΑ 24% - επτά χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα
λεπτά (7.598,40€), ήτοι συνολική εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ τριάντα εννέα
χιλιάδες διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (39.258,40€).
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΙΔΟΣ
Π.1.4.2 Αναφορές διαχείρισης έργου

14.400,00€

Π.1.4.3 Συντονιστική συνάντηση έργου

600,00€

Π.2.4.2 Επικοινωνιακό πακέτο έργου

200,00€

Π.2.4.3 Ανάπτυξη ιστοσελίδας έργου

2.400,00€

Π.2.4.4 Δημόσιες εκδηλώσεις

8.000,00€

Π.4.4.2 Εκπαιδευτικά σεμινάρια

6.060,00€

31.660,00€

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

7.598,40€

Φ.Π.Α. 24%

39.258,40€

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ.
ΣΑ ΕΠ4086. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 14.05.01.01 σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΕΠ40860018). Η αξία του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από
ίδιους πόρους της Δημόσιας Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Παιονίας.
Η σύμβαση περιλαμβάνει τα Παραδοτέα 1.4.2, 1.4.3, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 και 4.4.2 της Πράξης:
«Sustainable management of cross-border water resources (Αειφόρος διαχείριση των
διασυνοριακών υδατικών πόρων)» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής
Συνεργασίας INTERREG – IPA CBC “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020” με βάση τα
Πρακτικά της 3ης Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η οποία έλαβε χώρα στην
Στρούμιτσα στις 31-03-2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5030774. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Επισυνάπτεται η σχετική τεχνική έκθεση όπου είναι ενσωματωμένη η ειδική συγγραφή
υποχρεώσεων.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI - ΤΕΥΔ
Επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο word).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Βιογραφικού Μελών Ομάδας Έργου
Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος στο πλαίσιο του έργου
………………………………………………………………………………………………
Θέση στην Ομάδα έργου:
Ονοματεπώνυμο:
Επιστημονική ειδικότητα:

Προσωπικά στοιχεία - Στοιχεία επικοινωνίας
Επώνυμο:

Όνομα:

Όνομα πατρός:

Όνομα μητρός:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Τηλέφωνο:

Τηλεομοιοτυπία:

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Επιστημονική γνώση και εξειδίκευση - γνώσεις - δεξιότητες
Επιστημονική εξειδίκευση:
Ονομασία Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ξένες γλώσσες:

Έτος κτήσης πτυχίου

Βαθμολόγηση από 1 έως 5 για την ικανότητα,
όπου 5 = άριστη

Γλώσσα

Τίτλος πτυχίου

Αντίληψη

Προφορικός
Λόγος

Γραπτός Λόγος

Λοιπές γνώσεις (χρήση ΤΠΕ, συμμετοχή σε συνέδρια/ σεμινάρια, μετεκπαιδεύσεις, πιστοποιήσεις
κ.λπ.):

Επαγγελματική εμπειρία
Γενική επαγγελματική εμπειρία/ προϋπηρεσία
Επωνυμία φορέα:
Έτη

απασχόλησης

(από
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έως):
Τόπος εργασίας (πόλη, χώρα):
Θέση στο φορέα:
Περιγραφή
βασικών
καθηκόντων - αρμοδιοτήτων:
Ειδική επαγγελματική εμπειρία
Έργο/ Φορέας

Αναθέτουσα
Αρχή/ Φορέας/
Εργοδότης

Θέση και καθήκοντα
στο έργο/ φορέα

Απασχόληση στο έργο/ φορέα
Από (ΜΜ/ΕΕ)

Ως (ΜΜ/ΕΕ)

Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις/ επιμελητήρια κ.λπ.:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΕΙΔΟΣ
Π.1.4.2 Αναφορές

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
14.400,00€

διαχείρισης έργου
Π.1.4.3 Συντονιστική

600,00€

συνάντηση έργου
Π.2.4.2 Επικοινωνιακό

200,00€

πακέτο έργου
Π.2.4.3 Ανάπτυξη

2.400,00€

ιστοσελίδας έργου
Π.2.4.4 Δημόσιες

8.000,00€

εκδηλώσεις
Π.4.4.2 Εκπαιδευτικά

6.060,00€

σεμινάρια
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
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Φ.Π.Α. 24%
ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)
Ημερομηνία έκδοσης
Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Πλάτωνος 1, Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας ……………… ΑΦΜ …………… Οδός ………….
Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών
α) ……………… ΑΦΜ………………………… οδός ……………… αριθμός ……………… Τ.Κ. ……………
β) ……………… ΑΦΜ………………………… οδός ……………… αριθμός ……………… Τ.Κ. ……………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητας τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης που
ανατέθηκε με την υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά στο έργο με τίτλο (συμπληρώνετε
τον τίτλο του έργου) ………………… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα
με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) …………………… σύμφωνα με τη με
αριθμό................... Διακήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας
ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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