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ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Τίτλος Πράξης
From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού – “APPRODI” (INTERREG V-Β Αδριατική
– Ιόνιο, άξονας προτεραιότητας 2. Sustainable Region, ειδικός στόχος “Promote the sustainable
valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the AdriaticIonian area”)
Αντικείμενο Διαγωνισμού
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic
destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/ Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας
(ΠΕ1,4&5) και Β: Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3)

Αναθέτουσα Αρχή
Προϋπολογισμός

Διαδικασία Ανάθεσης
Κριτήριο Ανάθεσης
Κωδικοί CPV των υπό
προμήθεια ειδών

Προθεσμία κατάθεσης
των προσφορών

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου
38.540,32€ χωρίς ΦΠΑ, 47.790,00€ με ΦΠΑ
(Τμήμα Α: 26.040,32€ χωρίς ΦΠΑ 32.290,00€ με ΦΠΑ,
Τμήμα Β: 12.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, 15.500,00€ με ΦΠΑ)
Συνοπτικός Διαγωνισμός
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, ανά Τμήμα
72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα
διαχείρισης έργων,
71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,
79412000-5. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα
οικονομικής. Διαχείρισης,
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 10.00 π.μ.
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Τόπος κατάθεσης των
προσφορών

Γραμματεία ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49132, Κέρκυρα

Ημερομηνία Διενέργειας

Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 12.00

Τόπος Διενέργειας

Γραφείο αναπλ. καθηγητή Βάιου Βαϊόπουλου,
Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72,
49132 Κέρκυρα

Κωδικός Έργου ΕΛΚΕ Ι.Π.

80320

Χρηματοδότηση
Πρωτόκολλο
διαγωνισμού

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό
Ταμείο και το IPA II, καθώς και από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων
6179/29.11.2018
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αριθμ. Πρωτ.: 6179/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με αντικείμενο την
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations /
Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο
APPRODI”/ Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β:
Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3), προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης
47.790,00€ (σαράντα επτά χιλιάδες και επτακόσια ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ήτοι 38.540,32€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Τμήμα Α: 26.040,32€ χωρίς ΦΠΑ, 32.290,00€ με
ΦΠΑ, Τμήμα Β: 12.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 15.500,00€ με ΦΠΑ).
CPV της προμήθειας:
72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων,
71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,
79412000-5. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής. Διαχείρισης,
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
Το έργο, με κωδ. 496, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά
85%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%), στο πλαίσιο του προγράμματος
INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, άξονας προτεραιότητας 2. Sustainable Region, ειδικός στόχος
“Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth
assets in the Adriatic-Ionian area”.
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του
έργου: From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI” αναπλ. καθηγητή
Βάιο Βαϊόπουλο και θα ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.

Σελίδα | 4

18PROC004096645 2018-11-29

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε για μια εκ των
δύο τμημάτων υπηρεσιών (Α, Β ή Α και Β). Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να
υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για
κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο
οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή
τμήματα για τα οποία υποβάλλεται προσφορά.
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
Γλώσσα υποβολής προσφορών:

Ελληνική

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
για 6 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος
της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Γραφείο αναπλ. καθηγητή Βάιου Βαϊόπουλου, Τμήμα
Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα
Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας
Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών:

Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα: 10.00 π.μ.

Ημ/νία διενέργειας του διαγωνισμού:

Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 12.00

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφείο αναπλ. καθηγητή Βάιου Βαϊόπουλου, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου
Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (e-mail:
rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr
Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται από τον επιστ. υπεύθυνο του έργου, αναπλ.
καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, τηλ. 2661087319, e-mail:
vvaiop@ionio.gr

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Ιονίου Παν/μίου

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος
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ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την Υποστήριξη της Υλοποίησης
έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/ Τμήμα Α:
Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β: Υπηρεσίες Τεχνικής
Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3),
σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίων
δημόσιων συμβάσεων (CPV): 72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης
έργων, 79412000-5. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής. Διαχείρισης , 79952000-2
Υπηρεσίες εκδηλώσεων & 71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του προσφερόμενου έργου ομαδοποιείται ως εξής:
Τμήμα Α. Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (Πακέτα Εργασίας 1, 4 και 5)
Πακέτο Εργασίας 1 / Δράσεις Μ1, Μ2 και Μ3. Τεχνική βοήθεια για την υλοποίηση του έργου και
παροχή υπηρεσιών οικονομικής και διαχειριστικής φύσης καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης κατά τις
συναντήσεις του έργου για την υλοποίηση των παραδοτέων των δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3 του WP1
(Διαχείριση).
Πακέτο Εργασίας 4 / Δράσεις Τ.3.1 και Τ.3.2. Συνεισφορά στα περιεχόμενα του Web Portal
“Attractive Ancient Harbors” (Ελκυστικά Αρχαία Λιμάνια) της δράσης Τ.3.1 και συνεισφορά στην
εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση βιώσιμου οικο-τουρισμού της δράσης Τ.3.2,
του WP4 (Προώθηση αρχαίων λιμανιών οικο-τουριστικών περιοχών).
Πακέτο Εργασίας 5. Υποστήριξη και συνεισφορά στην εκπόνηση του σχεδίου επικοινωνίας και
διάχυσης του έργου καθώς και στην ανάπτυξη και σχεδίαση του προωθητικού υλικού, των δράσεων
διάχυσης στους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, για
όλη τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο του WP5 (Επικοινωνία).
Τμήμα Β. Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (Πακέτα Εργασίας 2 και 3)
Πακέτο Εργασίας 2 / Δράσεις Τ.1.1 και Τ.1.3. Έρευνα σε υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, αρχεία,
χαρτογραφημένο υλικό και βιβλιογραφία για την υλοποίηση της δράσης Τ.1.1, συνεισφορά στην
εκπόνηση μονογραφίας του έργου της δράσης Τ.1.1 και υποστήριξη στην εκπόνηση οδηγιών για τις
πιλοτικές δράσεις της δράσης Τ.1.3, του WP2 (Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού).
Πακέτο Εργασίας 3 / Δράση Τ.2.6. Εκπαιδευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών διδακτικών
ενοτήτων για την πραγματοποίηση των τοπικών σεμιναρίων και εκπόνηση έκθεσης για τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια της δράσης Τ.2.6, του WP3 (Πιλοτικές δράσεις).
Το αναλυτικό αντικείμενο των ανωτέρω υπηρεσιών/ παραδοτέων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα
Α της παρούσας.
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Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του
έργου: From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI” αναπλ. καθηγητή
Βάιο Βαϊόπουλο και θα ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPRODI, με κωδ. 496 που
υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2.Sustainable Region, ειδικός στόχος “Promote the
sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the
Adriatic-Ionian area” του Προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
(κατά 15%).
Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε για ένα εκ των
δύο τμημάτων υπηρεσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα.

ΑΡΘΡΟ 2. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής ανά τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 47.790,00 €
(σαράντα επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ,
ήτοι 38.540,32€ (τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά) πλέον ΦΠΑ
24%, ο οποίος αναλύεται ως εξής:
Περιγραφή εργασιών

Προϋπολογισμός
(συμπ. ΦΠΑ)

Πακέτο Εργασίας 1 / Δράσεις Μ1, Μ2 και Μ3.
Παροχή υπηρεσιών οικονομικής και διαχειριστικής φύσης καθώς και
υπηρεσιών υποστήριξης κατά τις συναντήσεις του έργου για την
υλοποίηση των παραδοτέων των δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3.

12.000,00 €

Πακέτο Εργασίας 2 / Δράσεις Τ.1.1 και Τ.1.3.
Εκπόνηση έρευνας σε υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, αρχεία,
χαρτογραφημένο υλικό και βιβλιογραφία για την υλοποίηση της δράσης
Τ.1.1 και συνεισφορά στην εκπόνηση μονογραφίας του έργου της δράσης
Τ.1.1 και υποστήριξη στην εκπόνηση οδηγιών για τις πιλοτικές δράσεις της
δράσης Τ.1.3.

8.000,00 €

Πακέτο Εργασίας 3 / Δράσεις Τ.2.6.
Ανάπτυξη κοινών διδακτικών ενοτήτων για την πραγματοποίηση των
τοπικών σεμιναρίων και εκπόνηση έκθεσης για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
της δράσης Τ.2.6.

7.500,00 €
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Πακέτο Εργασίας 4 / Δράσεις Τ.3.1 και Τ.3.2.
Παροχή υπηρεσιών για την συνεισφορά στα περιεχόμενα του Web Portal
“Attractive Ancient Harbors” (Ελκυστικά Αρχαία Λιμάνια) της δράσης Τ.3.1
και συνεισφορά στην εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για την
προώθηση βιώσιμου οικο-τουρισμού της δράσης Τ.3.2.

6.750,00 €

Πακέτο Εργασίας 5 / Δράσεις C.1, C.2 και C.3
Υποστήριξη και συνεισφορά στην εκπόνηση του σχεδίου επικοινωνίας και
διάχυσης του έργου καθώς και στην ανάπτυξη και σχεδίαση του
προωθητικού υλικού, των δράσεων διάχυσης στους τοπικούς
εμπλεκόμενους φορείς και στις δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας,
για όλη τη διάρκεια του έργου.

13.540,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α.

32.290,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β.

15.500,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

47.790,00 €

Τον ανάδοχο βαρύνουν:
α. Ο προβλεπόμενος από τον Ν.4172/2013 αρ.64, παρ.2 φόρο εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β. H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
γ. Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των λειτουργικών
αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ).

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Οι τεχνικές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α της
παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση την κείμενη νομοθεσία, και συγκεκριμένα σύμφωνα με:
• Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
• Το Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017), όπως ισχύει.
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• Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Ά 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις”.
• Το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
• Το 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.
• Το Ν.4497/2017(ΦΕΚ Α΄171/13,11,2017), «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
• Το 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»
• Το Ν 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»
• Το 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».
• Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας στα ΑΕΙ όπως
αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β
826/10.09.1996 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ’ παρ. 10 του άρθρου 2 του
Ν. 2233/1994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 36 του Ν. 3848/2010.
• Τον οδηγό του προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
• Το τεχνικό δελτίο του έργου “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από
τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο
APPRODI” του προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
• Το από 05/04/2018 και με αριθμό 0004908 Συμφωνητικό χρηματοδότησης (Subsidy Contract)
μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο και
αφετέρου του Επικεφαλής Εταίρου του έργου “Università degli Studi di Teramo”
(Πανεπιστημίου του Teramo).
• Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας μεταξύ των εταίρων του έργου “From Ancient Maritime
Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους
προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI” του προγράμματος INTERREG
V-Β Αδριατική – Ιόνιο”.
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• Την Απόφαση της υπ. αριθμ. 98/10.10.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ιόνιου
Πανεπιστημίου για την έγκριση διενέργειας του παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού για την
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic
destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/ Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης &
Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β: Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3)
του προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο.
• Την Απόφαση της υπ. αριθμ. 101/09.11.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ιόνιου
Πανεπιστημίου για τον ορισμό Επιτροπών του παρόντος Διαγωνισμού
• Τις 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.

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια
2. Το τεύχος της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
– ΚΗΜΔΗΣ
3. Το τεύχος διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ του Ιονίου Παν/μίου
(http://rc.ionio.gr) επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν τη λήξη της υποβολής προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 7. ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και μέσω του
Διαδικτυακού τόπου της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση «http://rc.ionio.gr».
Εφόσον ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό, με αιτήματα
που θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από
την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών, αυτές θα παρέχονται, με ανάρτηση της απάντησης στην
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
8.1 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) 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
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την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
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 της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον (Άρθρο 19 παρ. 4 ν.
4412/2016).
8.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό περιγράφονται στο παρόν άρθρο και
αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί
Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν
δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, 2 και 4 και 74 του Ν. 4412/2016 και
πληροί τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/2016, όπως ορίζονται στην παρούσα
προκήρυξη.
Το ΤΕΥΔ (Άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016) της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης
συντάχθηκε σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και την
Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) και διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν,
μέσω της ιστοσελίδας της Αναθέτουσας Αρχής σε δύο μορφές αρχείου: Αρχείο PDF, αναρτημένο μαζί
με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης & Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά
μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να
το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή.
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Δ’) είναι οι εξής:
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη απόφαση για έναν από τους
λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: αα) στις
περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.)
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ)
στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση (άρθρο 73, παρ. 10, ν.4412/2016)
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, (τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης),
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, όπως
αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης).
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο
και την επικουρική ασφάλιση.
Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας 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.
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση,
θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα,
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
Γ) Να μην έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2)
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής:
αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
Δ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή να μη βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο
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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.
Ε) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στις
παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. α
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
ΣΤ) Να μην εμπίπτει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. δ του
άρθρου 73 και στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016.
Ζ) Να μην έχει κάνει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού.
Η) Να μην έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 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,
Θ) Να μην έχει κριθεί ο οικονομικός φορέας ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79.
Ι) Να μην επιχειρεί οικονομικός φορέας να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση.
Κ) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 περ. θ, του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (Δ) έως (Ι) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους Α, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ 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. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με
ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει
συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για
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την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα)
στα αντίστοιχα πεδία.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή αποκλείει
έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων
αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων Α, Β και Γ.
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, η Αρχή
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή
παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις καταστάσεις των παραπάνω
περιπτώσεων Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι & Κ.
Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής και περιγράφονται
αναλυτικά στο άρθρο 13 της παρούσας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ»,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
8.3 Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
-Το ΜΕΡΟΣ Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ,IV και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο στα πεδία που ήδη έχουν
επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Δ’ της
παρούσας.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα (συμπληρώνεται από όλους τους
οικονομικούς φορείς).
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπρόσωπους του οικονομικού φορέα
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (συμπληρώνεται κατά
περίπτωση)
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός
φορέας (στην περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης)
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ : Λόγοι αποκλεισμού (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Β. Λόγοι που σχετίζονται με τη καταβολή φόρων η εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
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Γ. Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων η επαγγελματικό παράπτωμα
ΜΕΡΟΣ IV : Κριτήρια επιλογής
Α. Καταλληλότητα
Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής τους, όπως
περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ του προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.
Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να έχουν ελάχιστο γενικό κύκλο εργασιών που αντιστοιχεί στο ≥100%
του προϋπολογισμού των υπηρεσιών που θα προσφέρουν στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης και
αφορά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις από τη δημοσίευση της παρούσας, συναρτήσει της
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών.
Αν οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς καταθέσουν προσφορά για παραπάνω του ενός τμήματος και αν
ανατεθούν στον ανάδοχο περισσότερα τμήματα που πρέπει να εκτελεστούν ταυτοχρόνως, το ανωτέρω
εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε επιμέρους τμήμα.
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας και τεχνικής
επάρκειας, ως εξής:
•

•

•

•

Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τα
διεθνή πρότυπα ISO 9001:2008 ή νεότερο και ISO 14001:2004 ή νεότερο, με αντικείμενο τη
διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών/συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα πιστοποιητικά θα
πρέπει να είναι σε ισχύ καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
Τουλάχιστον πέντε (5) επιτυχώς ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά κατά τη
διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017) εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) με
αντικείμενο την παροχή τεχνικών υπηρεσιών που αφορά την ανάδειξη ιστορικών/
αρχαιολογικών μνημείων ως πόλους έλξης τουρισμού. (Από το συγκριμένο κριτήριο προκύπτει
η εμπειρία του υποψηφίου για την τεχνική του ικανότητα και την γνώση που διαθέτει σχετικά
με την εκτέλεση προκαθορισμένων διαδικασιών).
Υπεύθυνο Έργου με:
i.

10ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση ευρωπαϊκών/διακρατικών/διασυνοριακών
έργων (πέντε (5) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά έργα.

ii.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών Οικονομικής Κατεύθυνσης, επιθυμητό Μεταπτυχιακό
δίπλωμα σε σχετική κατεύθυνση.

iii.

Άριστη γνώση της αγγλικής.

Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου με:
i.

5ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση ευρωπαϊκών/διακρατικών/διασυνοριακών
έργων (τρία (3) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά έργα).
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ii.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών

iii.

Άριστη γνώση της αγγλικής

Καθώς επίσης:
Για το Τμήμα Α.
•

Τουλάχιστον πέντε (5) επιτυχώς ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά έργα,
κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017), με αντικείμενο την υποστήριξη
διαχείρισης και οικονομικής διαχείρισης εταίρου. (Από το συγκριμένο κριτήριο προκύπτει η
εμπειρία του υποψηφίου τόσο για την διαχειριστική του ικανότητα όσο και για τη γνώση που
διαθέτει σχετικά με την εκτέλεση προκαθορισμένων διαδικασιών όπως για παράδειγμα
οικονομικές εκθέσεις αναφοράς προόδου / progress reports, αλλά και η γνώση στις
διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο, ενώ επιπλέον θα εκτιμηθεί η ολοκλήρωση σχετικού έργου στην περιοχή
Αδριατικής-Ιονίου).

•

Τουλάχιστον μια (1) διοργάνωση συνάντησης εταίρων στο πλαίσιο ευρωπαϊκού /
συγχρηματοδοτούμενου έργου κατά την τελευταία τριετία (2015-2017).

•

Τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό / συγχρηματοδοτούμενο έργο με αντικείμενο την υποστήριξη
δράσεων επικοινωνίας-δημοσιότητας κατά την τελευταία τριετία (2015-2017).

•

Τουλάχιστον 2 Στελέχη Τμήματος έργου με:
i.

3ετή εμπειρία στη Διαχείριση και Υλοποίηση Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων
Interreg (δύο (2) τουλάχιστον ολοκληρωμένα ευρωπαϊκά/διακρατικά/διασυνοριακά).

ii.

Πανεπιστημιακό Δίπλωμα Σπουδών

iii.

Άριστη γνώση της αγγλικής

Για το Τμήμα Β.
•

Τουλάχιστον μια (1) διοργάνωση σεμιναρίου/ εργαστηρίου (workshop) στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού / συγχρηματοδοτούμενου έργου κατά την τελευταία τριετία (2015-2017).

•

1 Υπεύθυνο Ιστορικής έρευνας με:
i.

Πτυχίο Ιστορίας και κάτοχος διδακτορικού τίτλου συναφούς αντικειμένου

ii.

Τουλάχιστον 3ετή διδακτική εμπειρία σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα στο πεδίο της
Ιστορίας

iii.

Τουλάχιστον 3ετή ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της Ιστορίας

iv.

Άριστη γνώση της αγγλικής

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να δεσμευτεί ότι ο Υπεύθυνος Έργου θα έχει φυσική παρουσία στα
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ VΙ : Τελικές Δηλώσεις (συμπληρώνεται από όλους τους οικονομικούς φορείς).
-Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του
κατά νόμο υπόχρεου/ -ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι:
- Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει
ένα ΤΕΥΔ.
- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να
και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται
οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
- 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).
- Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 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 για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 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.(Ν 4497/Α΄171/1311-2017, άρ. 107, παρ. 13). Τα ανωτέρω έγγραφα από τα οποία και προκύπτει η εκπροσώπηση
του οικονομικού φορέα θα πρέπει να προσκομιστούν στα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, κατόπιν του αιτήματος του, κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης του έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο
πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον (30) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους εμπλεκόμενου
στην εκτέλεση της σύμβασης που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις των προδιαγραφόμενων υπηρεσιών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να
ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση της
υπηρεσίας/των υπηρεσιών της παρούσας σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται
με οποιαδήποτε μορφή σχέση εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και συνεπώς δε γεννάται καμιά
υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της αναθέτουσας Αρχής απέναντι τους.
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ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν
έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι την Πέμπτη, 13/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ., στα Γραφεία της
Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου Παν/μίου.
Προσφορά που κατατίθεται μετά την ημερομηνία και ώρα αυτή είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί.
Προσφορές οι οποίες υποβλήθηκαν ή ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην
Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται και αυτές στους αποστολείς, χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα
(ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο) με τις εξής
εξωτερικές ενδείξεις:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ:
………………………………………………………………
………………………………………………………………
ΠΡΟΣ
Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ Ιονίου
Πανεπιστημίου
Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Διακήρυξη με αρ. πρωτ. ………….
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/
Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β: Υπηρεσίες Τεχνικής
Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3)
Ή
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/
Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5)
Ή
Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/
Τμήμα Β: Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3)

Ημ/νία Διενέργειας Διαγωνισμού: Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 12.00
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Καταληκτική Ημ/νία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 10.00 π.μ.

Προσοχή: Να μην αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή το Πρωτόκολλο

Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι υποφάκελοι- που επίσης
φέρουν τις ανωτέρω ενδείξεις- ως εξής:
•

Φάκελος Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής, που περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 10 σε
έντυπη μορφή,

•

Φάκελος Β. Τεχνική Προσφορά, που περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 10 τεχνικά στοιχεία
της προσφοράς σε έντυπη μορφή. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων του διαγωνισμού για
τα οποία υποβάλλεται η προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι
τεχνικής προσφοράς για κάθε τμήμα.

•

Φάκελος Γ. Οικονομική Προσφορά, που περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 10 οικονομικά
στοιχεία της προσφοράς σε έντυπη μορφή. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία
υποβάλλει προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής
προσφοράς για κάθε τμήμα.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως
φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως
φακέλου.
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξυσίματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
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.

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο φάκελος με την ένδειξη Δικαιολογητικά Συμμετοχής πρέπει να περιέχει τα εξής:
α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Δ) κατάλληλα συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, από τον εκπρόσωπο του
οικονομικού φορέα. Ως τέτοιος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης
συμβάσεων ή για την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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Σημειώνεται ότι απαιτείται ξεχωριστό ΤΕΥΔ για κάθε ένα Τμήμα για το οποίο ο οικονομικός φορέας
υποβάλλει προσφορά.
Με την συμπλήρωση των ανωτέρω ενοτήτων του ΤΕΥΔ:
✓ Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ.1 του άρθρου 73
του Ν.4412 /2016, ήτοι:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του
Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης και στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες όπως
ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης
εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, κατά το
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 την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008.
• 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, η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013.

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής),
αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής
ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
✓

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις
αναφερόμενες στην περίπτωση (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις, δηλ.: δεν
✓
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τελούν σε πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν βρεθεί σε καμία από τις
λοιπές αναφερόμενες καταστάσεις της παρ. 4 του αρ. 73 του Ν.4412/2016, για τις οποίες ένας
οικονομικός φορέας μπορεί να αποκλεισθεί από μια δημόσια σύμβαση.
✓

Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του
Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες),
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με
το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο.
✓

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου
Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως
της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των
επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν,
προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.
Δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν διαπράξει σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την
επαγγελματική τους ιδιότητα.
✓

Δηλώνεται η καταλληλότητα, η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, η τεχνική και η
επαγγελματική ικανότητα που τέθηκαν ως κριτήρια επιλογής από την αναθέτουσα αρχή.
✓

Αν ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του
Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου για κάθε μέλος της ένωσης.
β) Αν ο οικονομικός φορέας επικαλείται τις χρηματοοικονομικές, τεχνικές ή επαγγελματικές
δυνατότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται,
από τους εν λόγω φορείς, η δήλωση υπό στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου καθώς και δήλωση
περί της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το συγκεκριμένο σκοπό.
γ) Αν ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους, οφείλει να τους ονοματίζει και να προσκομίζει δήλωση με το ως άνω
περιεχόμενο (παρ. α) του/των υπεργολάβου/ων καθώς και δήλωση με τη σχετική δέσμευση του
υπεργολάβου για την υλοποίηση του τμήματος της εν λόγω σύμβασης και του ποσοστού που
καταλαμβάνει το προς υλοποίηση από αυτόν τμήμα της σύμβασης σε σχέση με τη συνολική αξία
αυτής.
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Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους
προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ δικαιολογητικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Πληροφορίες σχετικά με το ΤΕΥΔ βρίσκονται στο ίδιο, στην Κατευθυντήρια Οδηγία 23 (ΑΔΑ:
Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr).
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία προσφοράς
και θα συνοδεύεται από τον πίνακα συμμόρφωσης του Παραρτήματος Α συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο από τον Προσφέροντα. Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία
υποβάλλεται προσφορά υπάρχουν και οι αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι τεχνικής προσφοράς
για κάθε τμήμα.
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώνει στην Τεχνική του Προσφορά τον τρόπο
ικανοποίησης όλων των προϋποθέσεων και απαιτήσεων που παρατίθενται στην παρούσα και το
παράρτημα Α αυτής, με βάση την ακόλουθη δομή:
1. Περιγραφή από τον υποψήφιο Ανάδοχο του πώς αντιλαμβάνεται το αντικείμενο και τις
απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου.
2. Ανάλυση – Εξειδίκευση της μεθοδολογίας υλοποίησης
3. Ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα
ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα
4. Περιγραφή της κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας έργου και των επιπέδων
διοίκησης αυτής
Διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση/ βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου γίνεται βάσει
της ουσιαστικής και στοχευμένης πρότασης για την υλοποίηση του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Μακροσκελείς θεωρητικές προσεγγίσεις δεν λαμβάνουν επιπλέον βαθμολογία.
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά του υποψηφίου,
υπογεγραμμένη και συμπληρωμένη με βάση τον ακόλουθο πίνακα, κατά περίπτωση.
Για την υποβολή προσφοράς για το Τμήμα Α:
Πακέτο Εργασίας
(ΠΕ) και Δράση

Αντικείμενο

π/υ
(με ΦΠΑ)

Συνολική τιμή
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α

Συνολική τιμή
με Φ.Π.Α.

Πακέτο Εργασίας 1 /
Δράσεις Μ1, Μ2 και
Μ3.

Παροχή υπηρεσιών οικονομικής και
διαχειριστικής φύσης καθώς και υπηρεσιών
υποστήριξης κατά τις συναντήσεις του έργου
για την υλοποίηση των παραδοτέων των
δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3.

12.000,00 €

€

€

€
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Πακέτο Εργασίας 4 /
Δράσεις Τ.3.1 και Τ.3.2.

Πακέτο Εργασίας 5.
Δράσεις C1, C2 και C3.

Παροχή υπηρεσιών για την συνεισφορά στα
περιεχόμενα του Web Portal “Attractive Ancient
Harbors” (Ελκυστικά Αρχαία Λιμάνια) της
δράσης Τ.3.1 και συνεισφορά στην εκπόνηση
του κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση
βιώσιμου οικο-τουρισμού της δράσης Τ.3.2.

6.750,00 €

€

€

€

Υποστήριξη και συνεισφορά στην εκπόνηση του
σχεδίου επικοινωνίας και προβολής του έργου,
σχεδίαση του προωθητικού υλικού, καθώς και
στην ανάπτυξη των δράσεων διάχυσης στους
τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και στις
δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας, για
όλη τη διάρκεια του έργου.

13.540,00 €

€

€

€

32.290,00 €

€

€

€

Αντικείμενο

π/υ
(με ΦΠΑ)

Συνολική τιμή
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α

Συνολική τιμή
με Φ.Π.Α.

Συνεισφορά στην εκπόνηση Σχεδίου για την
διεξαγωγή έρευνας σε υπάρχοντα ιστορικά
δεδομένα, αρχεία, χαρτογραφημένο υλικό και
βιβλιογραφία στο πλαίσιο της δράσης Τ.1.1,
συνεισφορά στην εκπόνηση μονογραφίας του
έργου της δράσης Τ.1.1 και υποστήριξη στην
εκπόνηση οδηγιών για τις πιλοτικές δράσεις της
δράσης Τ.1.3.

8.000,00 €

€

€

€

Ανάπτυξη κοινών διδακτικών ενοτήτων για την
πραγματοποίηση των τοπικών σεμιναρίων και
εκπόνηση έκθεσης για τα εκπαιδευτικά
σεμινάρια της δράσης Τ.2.6.

7.500,00 €

€

€

€

15.500,00 €

€

€

€

Συνολική τιμή

Για την υποβολή προσφοράς για το Τμήμα Β:
Πακέτο Εργασίας
(ΠΕ) και Δράση

Πακέτο Εργασίας 2 /
Δράσεις Τ.1.1 και Τ.1.3.

Πακέτο Εργασίας 3 /
Δράσεις Τ.2.6.

Συνολική τιμή

Ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται προσφορά υπάρχουν και οι
αντίστοιχοι σφραγισμένοι υποφάκελοι οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα.
ΑΡΘΡΟ 11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τουλάχιστον έξι (6)
μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να
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παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΙΜΕΣ – ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Για τη σύγκριση των Προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς ΦΠΑ.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν
δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν
νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, ή προσφορές που υπερβαίνουν τις
προϋπολογισθείσες τιμές ανά Πακέτο Εργασίας απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των
προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 13/12/2018 και ώρα 12.00 στο γραφείο του αναπλ. καθηγητή
Βάιου Βαϊόπουλου, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Παν/μίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα, από τριμελή
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εν λόγω Επιτροπή,
αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο
αυτών. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα (μετά τις 13/12/2018 και ώρα 10:00)
απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής,
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο
όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά
φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές και τα αποτελέσματα του ελέγχου
των υποβληθέντων δικαιολογητικών 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 κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν αφού ολοκληρωθεί η
αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει σε έλεγχο των τεχνικών προσφορών σε ό,τι αφορά τις
απαραίτητες προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας και εφόσον αυτές
πληρούνται προχωρά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και στην οριστική κατάταξη των
Προσφορών με βάση τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. Τέλος
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την
αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης.
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γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί
σχετική ανακοίνωση τιμών και κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια
συνεδρίαση, ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που
ανακοινώνει η Επιτροπή. Εν συνεχεία, η Επιτροπή Διαγωνισμού, σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει τις
οικονομικές προσφορές, συντάσσει πίνακα τιμών και σειράς κατάταξης των προσφορών ανά είδος και
γνωμοδοτεί για τον προσωρινό ανάδοχο. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα
προηγούμενα ως άνω στάδια α) και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται,
αλλά κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας.
Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 80% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η οικονομική
προσφορά το 20%. Αναλυτικά τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο Παράρτημα Α της
παρούσης.
Τα πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης
χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. Ειδικότερα:
•

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης , η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

•

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αρχής, η οποία αποφασίζει, 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. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,
χωρίς να υπολογίζεται το δικαίωμα προαίρεσης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον
διοικητικό όργανο.

Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει
η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) τα δικαιολογητικά που
αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στην δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της παρούσας και
συγκεκριμένα:
Α. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου).
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
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τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης / νόμιμου εκπροσώπου.
Β. Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές
καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που υπογράφουν το ΤΕΥΔ. Από το
απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της έγγραφης
ειδοποίησης για προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης) πρέπει να προκύπτει ότι δεν
υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του Ν.
4412/2016. Η υποχρέωση αυτή αφορά σε περίπτωση νομικών προσώπων τον νόμιμο εκπρόσωπο τους
(σε περίπτωση περισσότερων του ενός νομίμων εκπροσώπων η υποχρέωση αφορά το σύνολο αυτών).
Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, και στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) :
Ι) για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο.
ΙΙ) για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που εκδίδονται από την
αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα
με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση).
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –προσωρινό ανάδοχο και στην
περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –μέλος της. Σε περίπτωση υπεργολαβίας του
υποβάλλονται και για τον υπεργολάβο.
Το πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής αποδεικνύει ότι ήταν και είναι ενήμεροι κατά
την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις και ως προς τις
υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
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 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 άνω περιπτώσεις .
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Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα,
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα):
Ι) για τις καταστάσεις της περίπτωσης Γ του άρθρου 8 «προϋποθέσεις συμμετοχής»:
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου
απαιτείται πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια, κατά περίπτωση αρχή.
Ειδικότερα 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 (με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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 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 άνω περιπτώσεις .
ΙΙ) Για την περίπτωση Ε’ του άρθρου 8 «προϋποθέσεις συμμετοχής», ήτοι για τη μη αθέτηση των
ισχυουσών υποχρεώσεων που προβλέπονται στις παρ 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016
(υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου), υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ή ένορκη
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βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος
λόγοι αποκλεισμού.
Για τις περιπτώσεις της παραγράφου Γ’, ενότητα 8.2 της παρούσης α) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
ή αίτησης συμμετοχής ή σε περίπτωση αδυναμίας εκδόσεως αυτού από την αρμόδια διεύθυνση, την
προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου ένορκη βεβαίωση β) ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 2γ του ν.4412/2016, για τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς
που δεν απασχολούσαν προσωπικό για το χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής.
ΙΙΙ)Για τις λοιπές περιπτώσεις ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι και Κ του άρθρου 8 της παρούσης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας ή ένορκη
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στο μέρος
λόγοι αποκλεισμού:
• Συμφωνίες με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
• Σύγκρουση συμφερόντων
• Πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
• Ο οικονομικός φορέας α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού
ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής. β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) ήταν
σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
• Ο οικονομικός φορέας δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται
να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση.
• Σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ένορκη βεβαίωση ενώπιον
συμβολαιογράφου ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο
74 του ν. 4412/2016.
ΣΤ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV. του ΤΕΥΔ (Κριτήρια επιλογής):
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1. Καταλληλότητα:
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού μητρώου (σε ισχύ) το οποίο πιστοποιεί την εγγραφή τους
σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους /αντικείμενο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας το οποίο
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι συναφές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, 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 της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης (Παράρτημα XI
Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016).
2 . Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν
Α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών
απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή
Β) Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών, για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις από τη δημοσίευση της παρούσας, σε συνάρτηση προς την ημερομηνία δημιουργίας του
οικονομικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του.
3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο
Παράρτημα Α’, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα σχετικά
έγγραφα. Συγκεκριμένα:
α. Πίνακα ομάδας έργου με αναφορά στην ιδιότητα του κάθε μέλους. Σε περίπτωση εξωτερικού
συνεργάτη απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 για τη δέσμευσή του ως προς τη συμμετοχή
του στην ομάδα έργου και την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.
β. Βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου και αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής της Ομάδας
Έργου, όπου απαιτείται.
γ. Πίνακα έργων με αναφορά στον τίτλο, το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό και την ημερομηνία
έναρξης και λήξης του έργου, συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πρωτόκολλα
παραλαβής.
δ. Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή νεότερο και ISO 14001:2004 ή νεότερο, με αντικείμενο τη διαχείριση
και υλοποίηση ευρωπαϊκών / συγχρηματοδοτούμενων έργων.
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Ζ) 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.
Επίσης υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή
απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα
αναφέρουν:
α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό
β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα
αναφέρεται ονομαστικά το μέρος της σύμβασης (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος
της Ένωσης
γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου της
ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τον διαγωνισμό με πλήρη
στοιχεία επικοινωνίας
δ) τον Συντονιστή της Ένωσης
ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της αναθέτουσας αρχής.
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.
Αν δεν προσκομισθούν τα ως άνω δικαιολογητικά κατακύρωσης, ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα
συμπληρώσει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον
αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του
προσωρινού αναδόχου και υπό την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 καταπίπτει υπέρ της
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει των κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή
δήλωση, σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης της παρούσας, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά,
σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίζονται νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την
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παρ. 1 του άρθρου 103 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των
κριτηρίων της παρούσας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που
απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 75 του ιδίου νόμου,
η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις
παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 14. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου,
διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα
προκήρυξη στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν.
4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 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.

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές
Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη και ο υποψήφιος που θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις,
δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της
απόρριψης των προτάσεων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 17. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα, εκτός
από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ.), επί αποδείξει. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ένσταση του άρθρου 127 του
Ν.4412/16.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν
την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης
και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α. άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016
ένστασης
β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, και μόνο στην περίπτωση
άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης έπειτα από
σχετική πρόσκληση
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης στον ανάδοχο και τον προσκαλεί να προσέλθει για την
υπογραφή του συμφωνητικού εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης
ειδικής πρόσκλησης προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης.
Αν περάσει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη
Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 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 περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.
Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης προσδιορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας.
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο
ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 18. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31/12/2019 με
δυνατότητα παράτασης εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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Η παροχή των υπηρεσιών εκ μέρους του αναδόχου θα γίνεται στην έδρα και τα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του αναδόχου καθώς και σε κάθε άλλο σημείο που θα απαιτηθεί,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση, που θα ακολουθήσει.
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποβολής των παραδοτέων, με βάση το
ισχύον χρονοδιάγραμμα του έργου, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον
Ανάδοχο και εκτείνεται κατά περίπτωση ως εξής:
Τμήμα Α
Πακέτο Εργασίας

Δράση
Μ1 – Διαχείριση Έργου
Μ2 - Συντονισμός
Έργου

ΠΕ1 (Μ) - Διαχείριση
(Management)
Μ3 – Παρακολούθηση
Έργου

ΠΕ4 (T3) Προώθηση
αρχαίων λιμένων
οικο-τουριστικών

Τ3.1 – Ελκυστικά
αρχαία λιμάνια –
Διαδικτυακή Πύλη

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο
Τεχν. Δελτίο του έργου
• Απολογιστικές Εκθέσεις για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στις
συναντήσεις
των
εταίρων
(Μ.2.2)
• Απολογιστικές Εκθέσεις για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στις
τηλεδιασκέψεις των εταίρων
(Μ.2.3)
• Εξαμηνιαίες
αναφορές
προόδου του φυσικού και
οικονομικού
αντικειμένου(Μ.3.3)
• Τελική έκθεση (Μ.3.4)
• Την συμβολή του Ιονίου στο
συνολικό σχέδιο του έργου για
εντοπισμό
και
την
αντιμετώπιση κινδύνων στο
πλαίσιο υλοποίησης του (Μ.3.1)
• Απολογιστική Έκθεση για την
υποστήριξη της συμμετοχής
του Ιονίου Πανεπιστημίου στο
εργαστήριο
που
θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
της 3ης συνάντησης των εταίρων
(Μ.3.2)

Τ3.1.1 – Ελκυστικά αρχαία λιμάνια
– Διαδικτυακή Πύλη

Χρόνος Παράδοσης

31/12/2019

31/07/2019
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Πακέτο Εργασίας
προορισμών
(Promotion of
ancient harbors
eco-touristic
destinations)

Δράση

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο
Τεχν. Δελτίο του έργου

Τ3.2 – Στρατηγικό
Σχέδιο Δράσης

Τ3.2.1 Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης για την προώθηση του
βιώσιμου οικοτουρισμού

C.1 – Δραστηριότητες
εκκίνησης
συμπεριλαμβανόμενων
της Στρατηγικής
Επικοινωνίας και της
ιστοσελίδας

ΠΕ5 ( C )- Επικοινωνία
(Communication)
C.2 – Ψηφιακές δράσεις
συμπεριλαμβανομένων
των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και
Πολυμέσων

C.3 – Δημόσιες
Εκδηλώσεις

Χρόνος Παράδοσης

30/04/2019

C1.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και
προβολής του έργου
C1.2 Ιστοσελίδα του έργου
ADRION-APPRODI
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο και όλες
τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου της ιστοσελίδας)
C2.1 Σελίδα του έργου στο
Facebook
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο αλλά και
όλες τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου της σελίδας)
C2.2 Προφίλ του έργου στο Τwitter
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο αλλά και
όλες τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου του λογαριασμού)
C.3.2 Υποστήριξη στο Τελικό
Συνέδριο του έργου
(Απολογιστική αναφορά για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στο τελικό
συνέδριο)

31/12/2019

Τμήμα Β
Πακέτο Εργασίας

ΠΕ2 (Τ1) - Από τις
Αρχαίες Θαλάσσιες

Δράση

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο Τεχν.
Δελτίο του έργου

Τ1.1- Κοινή Έρευνα
για τις θαλάσσιες

Τ.1.1.1. – Κοινό Σχέδιο Δράσης

Χρόνος Παράδοσης

ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης
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Πακέτο Εργασίας

Δράση

Διαδρομές στους
διαδρομές ADRION
προορισμούς
οικολογικού
Τ1.3- Τοπικές
τουρισμού (From
Στοχευμένες
ancient maritime
Ομάδες και
routes to eco-touristic
δικτύωση με
destinations)
ενδιαφερόμενους
φορείς

ΠΕ3 (T2) - Πιλοτικές
Δράσεις APPRODI
(APPRODI Pilot
Actions)

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο Τεχν.
Δελτίο του έργου

Χρόνος Παράδοσης

Τ.1.1.2 - Χάρτης Διαδρομών ADRION,
από την αρχαιότητα μέχρι
τους μοντέρνους καιρούς

ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης

Τ.1.3.3. – Οδηγίες για πιλοτικές Δράσεις

ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης

Τ2.6 Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια

Τ.2.6.1 Εκπαιδευτικά σεμινάρια
βιώσιμου τουρισμού
(ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας
υλοποίησης των σεμιναρίων και
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού)

28/02/2019

Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η
προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε
αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου
αυτού.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται μονομερώς να παρατείνει τον ανωτέρω χρόνο κατά την απόλυτη κρίση
της, ενημερώνοντας προς τούτο εγγράφως τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 19. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΉ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προϊόντων θα
πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή (άρθρο 208 και άρθρο 221 του Ν. 4412/2016)..

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του συμβατικού τιμήματος της
παρούσας, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, μετά την
έκδοση του νόμιμου παραστατικού και την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία
για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Τον 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:
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α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 για την
κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και το
αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) H προβλεπόμενη κράτηση η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιητικής ή
συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
ν.4412/2016 όπως ισχύει)
Η πληρωμή θα γίνεται σταδιακά, μετά την παραλαβή των αντίστοιχων παραδοτέων όπως αυτά
περιγράφονται στην παρούσα και μετά την πιστοποίηση της εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του
αναδόχου μέχρι την χρονική στιγμή αναφοράς από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
Οι πληρωμές γίνονται υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί η χρηματοδότηση του
προγράμματος από το Φορέα Χρηματοδότησης προς την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 21. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 ν. 4412/2016, από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή
στα κράτη μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης:
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5%
επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με διάρκεια (3) τρεις μήνες μετά το συμβατικό χρόνο
παράδοσης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εκδόσεως από αναγνωρισμένο
για τον σκοπό αυτόν ίδρυμα (Τράπεζα, ΤΣΜΕΔΕ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.).
Υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας.
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Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Την ημερομηνία έκδοσης.
2. Τον εκδότη.
3. Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται.
4. Τον αριθμό της εγγύησης.
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
7. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης
και τους όρους ότι:
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως.
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.
4. Την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης.
5. 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.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

ΑΡΘΡΟ 23. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελέσει ένωση εταιρειών, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του παρόντος
έργου.
2. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, που θα συναφθεί, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιεί σε
τρίτους, συμπεριλαμβανομένων και των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς
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την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του, κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων του.
3. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά
την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της
Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη,
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας
κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε
ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα
Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν
όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις
συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της
Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
4. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τον Κύριο του Έργου
ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την
παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται.
5. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για
την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της
Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του
άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
6. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους
όρους.
7. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να
υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη
του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα
εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου
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οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να
καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της
επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν
εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της
Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 24. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν
θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια
Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 25. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Ενστάσεις – προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το
άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Ένσταση κατά της διακήρυξης 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.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα
οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης
η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην
περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε
κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη
πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του
Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

ΑΡΘΡΟ 26. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει, να διακόψει ή να ματαιώσει τη διαδικασία του
παρόντος διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 106
του Ν. 4412/2016, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα δικαίωμα ή αξίωση για
αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την διακήρυξη, τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από
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οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή
όλων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας.
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν όλα τα παραρτήματα αυτής
είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΙΠ

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενική Περιγραφή του έργου
Το έργο From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations (APPRODI)”, εντάσσεται στον
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Sustainable Region» και στον Ειδικό στόχο «Promote the sustainable
valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian
area».
Χαρακτηριστικό στοιχείο των εμπλεκόμενων περιοχών είναι ότι στο παρελθόν φιλοξενούσαν αρχαίους
λιμένες που θεωρούνταν πάντοτε περιθωριακοί για την ανάπτυξη των πόλεων, μη αποτελώντας
συχνά πόλο έλξης για τους επισκέπτες. Η κοινή εδαφική πρόκληση που αντιμετωπίζει επομένως το
έργο είναι ότι οι περιοχές με αρχαίους λιμένες έχουν υψηλό αλλά ανεκμετάλλευτο δυναμικό
οικονομικής ανάπτυξης ως οικοτουριστικοί προορισμοί, ιδιαιτέρως κατά μη τουριστικές περιόδους,
ενώ χαρακτηρίζονται και από ανεπαρκή συμμετοχή των κοινοτικών παραγόντων στην αξιοποίηση της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Ο κύριος στόχος του ”APPRODI” είναι η προώθηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην
περιοχή Αδριατικής-Ιονίου μέσω της ενίσχυσης της διαχείρισης και προώθησης των αρχαίων λιμένων
ως τουριστικούς προορισμούς και μέσω της ενίσχυσης της ανάμειξης τοπικών κοινοτήτων. Πέντε
πιλοτικές περιοχές θα αξιοποιηθούν ως νέοι δυνητικοί προορισμοί μέσω της εφαρμογής καινοτόμων
τεχνικών, όπως οι γεω-αρχαιολογικές έρευνες (Ορτόνα, Δυρράχιο, Ντουμπρόβνικ) των οποίων τα
ευρήματα θα εκτίθενται σε Μουσεία ή λύσεις μηδενικών επιπτώσεων και υποδομών για ένα
καινοτόμο παράκτιο και παραλίμνιο αρχαιολογικό πάρκο (Τορτσέλο, Βενετία).
Δράσεις ευαισθητοποίησης και θεματικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν προσκαλώντας
εμπορικούς φορείς και βασικούς εμπλεκομένους να προωθήσουν νέους προορισμούς κα να τους
συμπεριλάβουν σε υπάρχουσες τουριστικές διαδρομές. Επιπλέον των 5 πιλοτικών δοκιμών
επενδύσεων μικρής κλίμακας, οι κύριες εκροές του έργου θα περιλαμβάνουν: ένα κοινό σχέδιο
στρατηγικής για την προώθηση των αξιοποιημένων τουριστικών προορισμών, εκπαίδευση σε
επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου και άνεργους νέους με σκοπό την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικής και της εμπορικής ανάπτυξης με βάση βάσει της πολιτιστικής κληρονομίας, το
«Δίκτυο ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ» για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των
εμπλεκόμενων πόλεων μέσω μιας ενοποιημένης κοινότητας που θα επεκταθεί σε άλλα υφιστάμενους
αρχαίους λιμένες της περιοχής.
Στόχος του APPRODI είναι η ποιοτική αλλαγή της φύσης της τουριστικής ζήτησης με μια διακρατική
προσέγγιση και η αυξανόμενη προβολή των αξιοποιημένων νέων προορισμών.
Οι Εταίροι του έργου είναι:
Εταιρικό Σχήμα
LP
PP2
PP3
PP4
PP5

University of Teramo
City of Ortona
Ca’ Foscari University of Venice
City of Durres
Ministry of Culture – Regional Directorate of National Culture Durres

Χώρα
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Αλβανία
Αλβανία
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PP6
PP7
PP8
PP9

Επιτροπή Ερευνών Ιονίου Πανεπιστημίου
Δήμος Κέρκυρας
City of Dubrovnik Development Agency DURA
University of Zadar

Ελλάδα
Ελλάδα
Κροατία
Κροατία

Περιγραφή του Αντικειμένου του Διαγωνισμού έργου
Το αντικείμενο του έργου είναι η Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to
eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού
τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/ Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5)
και Β: Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3),
Το αντικείμενο του διαγωνισμού έχει χωρισθεί σε 2 τμήματα υπηρεσιών ως εξής:
Προσφορές δύνανται να υποβληθούν είτε για το Τμήμα Α είτε για το Τμήμα Β, είτε και για τα δύο
Τμήματα (Α και Β). Συγκεκριμένα:
Τμήμα Α
Πακέτο Εργασίας

Δράση
Μ1 – Διαχείριση Έργου

ΠΕ1 (Μ) - Διαχείριση (Management)

Μ2 - Συντονισμός Έργου
Μ3 – Παρακολούθηση Έργου

ΠΕ4 (T3) - Προώθηση αρχαίων λιμένων
οικο-τουριστικών προορισμών (Promotion
of ancient harbors eco-touristic
destinations)

Τ3.1 – Ελκυστικά αρχαία λιμάνια – Διαδικτυακή Πύλη
Τ3.2 – Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης
C.1 – Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της
Στρατηγικής Επικοινωνίας και της ιστοσελίδας

ΠΕ5 ( C ) - Επικοινωνία (Communication)

C.2 – Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων
Κοινωνικής Δικτύωσης και Πολυμέσων
C.3 – Δημόσιες Εκδηλώσεις

ΠΕ1 (Μ) - Διαχείριση (Management)
Ο ανάδοχος οφείλει προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για
υλοποίηση του έργου, παρέχοντας οικονομική και διαχειριστική υποστήριξη σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του έργου και του προγράμματος και υποστηρίζοντας την αναθέτουσα αρχή στις
συναντήσεις του έργου και στην υλοποίηση των παραδοτέων των δράσεων Μ1, Μ2 και Μ3.
Δράση Μ.1 – Διαχείριση του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, που
απαιτούνται για την διαχείριση του έργου, όπως ενδεικτικά είναι: η επικοινωνία με τον επικεφαλής
εταίρο καθώς και με του υπολοίπου εταίρους του έργου, επικοινωνία με την Τεχνική Γραμματεία του
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προγράμματος Interreg ADRION, τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου με τα έγγραφα του
έργου, υποβοήθηση στις εσωτερικές διαδικασίες της Αναθέτουσας Αρχής κ.α.. Επιπλέον, να
υποστηρίξει τον ο Επιστημονικό Υπεύθυνο να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την
συμμετοχή του στην Διευθύνουσα Επιτροπή (Steering Committee) του έργου, η οποία εκ των άλλων
έχει ως αρμοδιότητες την εσωτερική αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και να
προλαμβάνει εγκαίρως τις τυχόν αποκλείσεις που μπορεί να ανακύψουν στην υλοποίηση των
παραδοτέων σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου.
Δράση Μ.2 – Συντονισμός του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, οι
οποίες απαιτούνται για τον συντονισμό του έργου και την υλοποίηση των παραδοτέων της δράσης.
Παραδοτέο – Μ.2.2 - Πρακτικά Εταιρικών Συναντήσεων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις συναντήσεις του
έργου, οι οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα
προετοιμασίας της συμμετοχής όσο και κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου
θα πρέπει να συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των συναντήσεων. Οι
υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: Επικοινωνία με το
εταιρικό σχήμα για την συν διαμόρφωση της ατζέντας, προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει
να γίνουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους υπολοίπους
εταίρους στα πρακτικά με τα συμπεράσματα της κάθε συνάντησης. Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση
της κάθε συνάντησης εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει απολογιστική αναφορά
προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την
Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ2.3. – Πρακτικά από Εταιρικές τηλεδιασκέψεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή για την συμμετοχή της στις τηλεδιασκέψεις του
έργου, , οι οποίες είναι μια ανά εξάμηνο, αλλά και σε τυχόν έκτακτες, τόσο κατά το χρονικό διάστημα
προετοιμασίας της συμμετοχής όσο και κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά το πέρας αυτής όπου
θα πρέπει να συμβάλλει η Αναθέτουσα Αρχή στην εκπόνηση πρακτικών των τηλεδιασκέψεων. Οι
υποστηρικτικές ενέργειες περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες ενέργειες: Επικοινωνία με το
εταιρικό σχήμα για την συν διαμόρφωση της ατζέντας, προετοιμασία των παρουσιάσεων που πρέπει
να γίνουν κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, συμβολή στην συν διαμόρφωση με τους
υπολοίπους εταίρους στα πρακτικά με τα συμπεράσματα της κάθε τηλεδιάσκεψης. Ο ανάδοχος μετά
την ολοκλήρωση της κάθε τηλεδιάσκεψης εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλλει
απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες υποστήριξης που
παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Δράση Μ.3 – Παρακολούθηση του έργου
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, οι
οποίες απαιτούνται για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου του έργου και στην εκπόνηση των σχετικών παραδοτέων.
Παραδοτέο – Μ.3.1 – Αναφορά αναγνώρισης κινδύνων και σχέδιο έκτακτης ανάγκης
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Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην εκπόνηση του σχεδίου
αναγνώρισης των κινδύνων αλλά και αντιμετώπισης ή περιορισμού αυτών που αφορούν το Πακέτο
Εργασίας της Επικοινωνίας στο οποίο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης. Το
εκπονηθέν σχέδιο αποτελεί τμήμα του συνολικού σχεδίου εντοπισμού και αντιμετώπισης κινδύνων
στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Παραδοτέο – Μ.3.2 – Έκθεση με τα συμπεράσματα Εργαστηρίου (workshop) για το μεσοπρόθεσμο
έλεγχο του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή την συμμετοχή της στο εργαστήριο που θα
πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης του εταιρικού σχήματος και θα αφορά την
ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου, αλλά και θα την υποστηρίξει στην
υποβολή της συμβολής στην εκπόνηση της έκθεσης που απαιτείται σε επίπεδο εταιρικού σχήματος. Ο
ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του προκείμενου εργαστηρίου εντός δεκαπέντε ημερών (15) θα
πρέπει να υποβάλλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες τις ενέργειες
υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Παραδοτέο – Μ.3.3 - Εκθέσεις Προόδου (μία ανά εξάμηνο)
Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις ενέργειες ενέργειες προς υποστήριξη της Αναθέτουσας
Αρχής, οι οποίες απαιτούνται για την εκπόνηση και την υποβολή των εκθέσεων προόδου του έργου,
οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.
Παραδοτέο – Μ3.4 – Τελική Έκθεση Προόδου
Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται
για την εκπόνηση και την υποβολή της τελικής έκθεσης προόδου του έργου, οικονομικού και φυσικού
αντικειμένου. Συγκεκριμένα τα παραδοτέα του Αναδόχου είναι μια έκθεση προόδου του φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου του έργου ανά εξάμηνο, καθώς και η τελική έκθεση με την ολοκλήρωση του
έργου.
ΠΕ4 (T3) - Προώθηση αρχαίων λιμένων οικο-τουριστικών προορισμών (Promotion of ancient
harbors eco-touristic destinations)
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην διαμόρφωση των περιεχομένων του Web
Portal “Attractive Ancient Harbors” (Ελκυστικά Αρχαία Λιμάνια) της δράσης Τ.3.1 και στην συνεισφορά
της για την εκπόνηση του κοινού σχεδίου δράσης για την προώθηση βιώσιμου οικο-τουρισμού της
δράσης Τ.3.2.
Τ3.1 – Ελκυστικά αρχαία λιμάνια – Διαδικτυακή Πύλη
Παραδοτέο Τ3.1.1 – Περιεχόμενο διαδικτυακής πύλης σχετικά με τα ελκυστικά αρχαία λιμάνια της
Κέρκυρας
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των
περιεχομένων της διαδικτυακής πλατφόρμας, με έμφαση τα ιστορικά μνημεία της Κέρκυρας που θα
συμπεριληφθούν σε αυτήν, η οποία θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου και θα έχει ως σκοπό την
παροχή εναρμονισμένων τουριστικών πληροφοριών για τους προορισμούς των αρχαίων λιμένων στις
περιοχές του προγράμματος ADRION.
Τ3.2 – Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης
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Παραδοτέο Τ3.2.1 Τμήμα Κοινού Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του βιώσιμου
οικοτουρισμού.
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση της συμβολής του στην
εκπόνηση Σχεδίου Δράσης που αποσκοπεί στην ενίσχυση, όλων των εμπλεκόμενων περιοχών, της
ταυτότητας, της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των νέων
οικοτουριστικών προορισμών που θα αναπτυχθούν. Το παραδοτέο αυτό θα γίνει σε συνεργασία του
Ιονίου Πανεπιστημίου με τους υπόλοιπους επιστημονικούς εταίρους του έργου.
ΠΕ5 ( C ) - Επικοινωνία (Communication)
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή και θα συνεισφέρει στην εκπόνηση του σχεδίου
επικοινωνίας και προβολής του έργου, στην σχεδίαση του προωθητικού υλικού, καθώς και των
δράσεων διάχυσης στους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και στις δράσεις επικοινωνίας και
δημοσιότητας, για όλη τη διάρκεια του έργου, στο πλαίσιο του ΠΕ. Ειδικότερα, θα υποστηρίξει την
αναθέτουσα αρχή στις παρακάτω δράσεις και παραδοτέα του ΠΕ:
C.1 – Δραστηριότητες εκκίνησης συμπεριλαμβανόμενων της Στρατηγικής Επικοινωνίας και της
ιστοσελίδας
Παραδοτέο C1.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και προβολής του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην εκπόνηση του Σχεδίου Επικοινωνίας και
προβολής του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνίας
και προβολής του έργου.
Παραδοτέο C1.2 Αναφορά για τη δημιουργία του υλικό της Ιστοσελίδας του έργου ADRION-APPRODI
και την ενημέρωσή της
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της για την δημιουργία του
περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου αλλά και για την ενημέρωση της καθ’ όλη τη διάρκεια του
του έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλει απολογιστική έκθεση
προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις
ενέργειες ενημέρωσης του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
C.2 – Ψηφιακές δράσεις συμπεριλαμβανομένων των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και Πολυμέσων
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με νέα και ειδήσεις σχετικών με το έργο.
Παραδοτέο C2.1 Σελίδα του έργου στο Facebook
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση της σελίδας του
έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις
ενέργειες ενημέρωσης του περιεχομένου της σελίδας.
Παραδοτέο C2.2 Προφίλ του έργου στο Τwitter
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην ενημέρωση του προφίλ του
έργου. Ο Ανάδοχος κατά την ολοκλήρωση του παραδοτέου θα υποβάλλει απολογιστική έκθεση προς
τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου σχετικά το περιεχόμενο που παρήγαγε αλλά και όλες τις
ενέργειες ενημέρωσης του περιεχομένου του λογαριασμού.
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C.3 – Δημόσιες Εκδηλώσεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στις δημόσιες εκδηλώσεις που απαιτούνται στο
πλαίσιο του έργου.
Παραδοτέο C.3.2 Υποστήριξη στο Τελικό Συνέδριο του έργου
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην συμμετοχής του στο Τελικό Συνέδριο του
έργου. Αυτό συνεπάγεται ότι θα συμβάλλει στην προετοιμασία των παρουσιάσεων του φορέα κατά τη
διάρκεια του συνεδρίου καθώς και στην κατάλληλη προετοιμασία των στελεχών του φορέα για την
συμμετοχή του σε αυτό. Ο ανάδοχος μετά την ολοκλήρωση του τελικού συνεδρίου εντός δεκαπέντε
ημερών (15) θα πρέπει να υποβάλει απολογιστική αναφορά προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο με όλες
τις ενέργειες υποστήριξης που παρείχε προς την Αναθέτουσα Αρχή.
Τμήμα Β
Πακέτο Εργασίας

Δράση

ΠΕ2 (Τ1) - Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές Τ1.1- Κοινή Έρευνα για τις θαλάσσιες διαδρομές ADRION
στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού
Τ1.3- Τοπικές Στοχευμένες Ομάδες και δικτύωση με
(From ancient maritime routes to eco-touristic
ενδιαφερόμενους φορείς
destinations)

ΠΕ3 (T2) - Πιλοτικές Δράσεις APPRODI (APPRODI
Pilot Actions)

Τ2.6 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

ΠΕ2 (Τ1) - Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού (From
ancient maritime routes to eco-touristic destinations)
Ο ανάδοχος οφείλει να υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στη διεξαγωγή έρευνας σε υπάρχοντα
ιστορικά δεδομένα, αρχεία, χαρτογραφημένο υλικό και βιβλιογραφία για την υλοποίηση της δράσης
Τ.1.1 και συνεισφορά στην εκπόνηση μονογραφίας του έργου της δράσης Τ.1.1 και υποστήριξη στην
εκπόνηση οδηγιών για τις πιλοτικές δράσεις της δράσης Τ.1.3, του WP2 (Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες
Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού). Ειδικότερα, θα πρέπει να υποστηρίξει στην
εκπόνηση των παρακάτω δράσεων και παραδοτέων του ΠΕ:
Τ1.1- Κοινή Έρευνα για τις θαλάσσιες διαδρομές ADRION
Παραδοτέο Τ.1.1.1. – Τμήμα Κοινού Σχεδίου Δράσης
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην συμβολή της στην εκπόνηση του Σχεδίου και
την διεξαγωγή των τοπικών ερευνών στο πλαίσιο της Δράσης Τ.1.2, καθ’ υπόδειξη του υπευθύνου για
συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εταίρου.
Παραδοτέο Τ.1.1.2 - Χάρτης Διαδρομών ADRION, από την αρχαιότητα μέχρι
τους μοντέρνους καιρούς

Σελίδα | 47

18PROC004096645 2018-11-29

Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην εκπόνηση μονογραφίας στις έρευνες σχετικά
με την πλοήγηση στην Αδριατική από την αρχαία μέχρι τη σύγχρονη ιστορία, καθ’ υπόδειξη του
υπευθύνου για συγκεκριμένο πακέτο εργασίας εταίρου.
Τ1.3- Τοπικές Στοχευμένες Ομάδες και δικτύωση με ενδιαφερόμενους φορείς
Παραδοτέο Τ.1.3.3. – Έγγραφο Οδηγιών για πιλοτικές Δράσεις
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην εκπόνηση εγγράφου καθοδήγησης με κοινή
μεθοδολογία για τις πιλοτικές δράσεις του ΠΕ T2, λαμβάνοντας υπόψη την ιδέα της διακρατικής
συνεργασίας και τοπικά χαρακτηριστικά όπως τα αξιοθέατα (συνδέονται με το θέμα του έργου) και
την φέρουσα τουριστική ικανότητα.
ΠΕ3 (T2) - Πιλοτικές Δράσεις APPRODI (APPRODI Pilot Actions)
Ο ανάδοχος θα παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών διδακτικών ενοτήτων για
την πραγματοποίηση των τοπικών σεμιναρίων και εκπόνηση έκθεσης για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια
της δράσης Τ.2.6.
Τ2.6 - Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Παραδοτέο Τ2.6.1 Υλικό για Εκπαιδευτικό σεμινάριο βιώσιμου τουρισμού
Ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την αναθέτουσα αρχή στην ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού
στην αγγλική γλώσσα και ελληνική γλώσσα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο τοπικό σεμινάριο που θα
διοργανωθεί από τον Δήμο Κέρκυρας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί ανά Τμήμα Υπηρεσιών. Κριτήριο για την κατακύρωση κάθε
Τμήματος Υπηρεσιών, είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότηταςτιμής, η οποία θα προκύψει από την κατωτέρω διαδικασία.
Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών: Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα
με τα μόρια, όπως αυτά προσδιορίζονται ακολούθως:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τ1

Μεθοδολογία Υλοποίησης

70%
35%

1.2

Κατανόηση και αξιολόγηση των στόχων και ιδιαιτεροτήτων
του έργου και ενσωμάτωσή τους στην προσέγγιση του
έργου
Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου

25 %

1.3

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

10%

Ομάδα Έργου – Τεχνική Υποστήριξη Έργου

30%

1.1

Τ2
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2.1

2.2
Σύνολο

Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου, όπως
προκύπτει από την σύνθεσή της

15%

Διαθεσιμότητα μελών Ομάδας Έργου

15%
100%

Κριτήριο 1 - Μεθοδολογία Υλοποίησης
Θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος, και ο τρόπος εφαρμογής και
προσαρμογής της στο συγκεκριμένο Έργο. Θα εκτιμηθεί η κατανόηση των στόχων του έργου, η
επάρκεια του σχεδιασμού ως προς την υλοποίηση (ποιοτικά και χρονικά), το βέλτιστο δυνατό επίπεδο
ποιότητας που μπορεί να διασφαλιστεί, η ρεαλιστικότητα ως προς την ανάλυσή του στις
συγκεκριμένες δράσεις καθώς και η ευελιξία του υποψηφίου να ανταποκριθεί στο δυναμικό
αντικείμενο του έργου. Θα εκτιμηθούν επίσης προτεινόμενοι τρόποι, μέσα και διαδικασίες για την
βέλτιστη υλοποίηση του έργου.
Κριτήριο 2 - Ομάδα Έργου
Θα αξιολογηθεί η οργανωτική αποτελεσματικότητα, η διαθεσιμότητα και το προτεινόμενο σχήμα
διοίκησης της Ομάδας Έργου, όπως αυτή θα προκύπτει από την προσφορά του υποψηφίου
αναδόχου. Επίσης, αξιολογείται η εξοικείωση του υπευθύνου αλλά και των υπολοίπων μελών της
ομάδας σε παρεμφερή έργα σε αντικείμενο και θεματική.
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία
είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών. Η
βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμοί όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.
Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις
τεχνικές προδιαγραφές, επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα
επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο
κριτήριο.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Το άθροισμα των βαθμολογιών των κριτηρίων της προσφοράς αποτελεί τον τελικό βαθμό τεχνικής
αξιολόγησης της προσφοράς ή (Τι) ενώ η προσφορά που επιτυγχάνει την μεγαλύτερη βαθμολογία
είναι η μέγιστη Τεχνική Προσφορά Τmax.
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.
ΣΤΠ = σ1.1xT1.1+ σ1.2xT1.2+ σ1.3xT1.3 + σ2.1xT2.1+ σ2.2xT2.2
Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική (Kmin/Ki). Συγκεκριμένα ο Συνολικός
Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το πηλίκο της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης
οικονομικά προσφοράς Κmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Κi.
Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 80% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η
οικονομική προσφορά το 20%.
Σελίδα | 49

18PROC004096645 2018-11-29

Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από τεχνοοικονομική άποψη
Προσφοράς, θα γίνει κατά τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο:
ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) + 20 x (Kmin/Ki)
Όπου:
Tmax η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς Ι
Kmin το συνολικό κόστος της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή
Ki το συνολικό κόστος της προσφοράς i
ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ.
Προσφορές που έχουν ίσα ΣΒ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναμες
Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Τεχνικής βαθμολογίας.
Οι τελικοί βαθμοί της Επιτροπής πρέπει να καταχωρηθούν στο σχετικό πρακτικό της Αναθέτουσας
Αρχής. Το πρακτικό της τελικής κατάταξης των Προσφορών, καθώς κάθε άλλο στοιχείο του
διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, διευκρινίσεις κ.λπ.) αποτελεί και την εισήγηση προς το
αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(μετά από διενέργεια του ………./2018 συνοπτικού διαγωνισμού)
Στην Κέρκυρα σήμερα την ………… 2018, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
αφενός ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που εδρεύει στην
Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49132, με ΑΦΜ:090152483, ΔΟΥ Α΄ Κέρκυρας και εκπροσωπείται
νόμιμα από τον Καθηγητή Ιωσήφ Παπαδάτο, Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου
Πανεπιστημίου,
και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία ……………, που εδρεύει στ….., οδός……, ΑΦΜ…., ΔΟΥ….. και
εκπροσωπείται νόμιμα από ……… καλούμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»,
συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος ως Αναθέτουσα Αρχή της υπηρεσίας: Υποστήριξη της Υλοποίησης
έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες
Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο
APPRODI”/ Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Β:
Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3) προϋπολογισμού 38.540,32€ χωρίς
ΦΠΑ, 47.790,00€ με ΦΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “From Ancient Maritime Routes
to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς
οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI” με κωδικό ΕΕ 80320 και επιστημονικό
υπεύθυνο τον αναπλ. καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο αναθέτει στο δεύτερο συμβαλλόμενο την
……………………………………. (Τμήμα …………) του υπ’ αριθμ. 6179/2018 συνοπτικού διαγωνισμού
με ανοικτές διαδικασίες που διενεργήθηκε την ……………., όπως οι υπηρεσίες αυτές
περιλαμβάνονται τόσο στο τεύχος της σχετικής διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), όπως και στην
από ………….. τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας σύμβασης. Στον Ανάδοχο κατακυρώθηκε η εν λόγω υπηρεσία, σύμφωνα
με την από ../…./……… απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
2. Ο ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και
αναλαμβάνει να εκτελέσει την ως άνω περιγραφόμενη υπηρεσία σε χρονικό διάστημα … (…)
από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.
3. Ο «Ανάδοχος» αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει στον ΕΛΚΕ του Ιονίου
Πανεπιστημίου τα εξής:
Τμήμα Α
Πακέτο Εργασίας

ΠΕ1 (Μ) - Διαχείριση
(Management)

Δράση
Μ1 – Διαχείριση Έργου
Μ2 - Συντονισμός
Έργου

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο
Τεχν. Δελτίο του έργου
• Απολογιστικές Εκθέσεις για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στις

Χρόνος Παράδοσης

31/12/2019
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Πακέτο Εργασίας

Δράση

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο
Τεχν. Δελτίο του έργου

•

•

Μ3 – Παρακολούθηση
Έργου

•
•

•

ΠΕ4 (T3) Προώθηση
αρχαίων λιμένων
οικο-τουριστικών
προορισμών
(Promotion of
ancient harbors
eco-touristic
destinations)

ΠΕ5 ( C )- Επικοινωνία
(Communication)

Χρόνος Παράδοσης

συναντήσεις
των
εταίρων
(Μ.2.2)
Απολογιστικές Εκθέσεις για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στις
τηλεδιασκέψεις των εταίρων
(Μ.2.3)
Εξαμηνιαίες
αναφορές
προόδου του φυσικού και
οικονομικού
αντικειμένου(Μ.3.3)
Τελική έκθεση (Μ.3.4)
Την συμβολή του Ιονίου στο
συνολικό σχέδιο του έργου για
εντοπισμό
και
την
αντιμετώπιση κινδύνων στο
πλαίσιο υλοποίησης του (Μ.3.1)
Απολογιστική Έκθεση για την
υποστήριξη της συμμετοχής
του Ιονίου Πανεπιστημίου στο
εργαστήριο
που
θα
πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
της 3ης συνάντησης των εταίρων
(Μ.3.2)

Τ3.1 – Ελκυστικά
αρχαία λιμάνια –
Διαδικτυακή Πύλη

Τ3.1.1 – Ελκυστικά αρχαία λιμάνια
– Διαδικτυακή Πύλη

31/07/2019

Τ3.2 – Στρατηγικό
Σχέδιο Δράσης

Τ3.2.1 Κοινό Στρατηγικό Σχέδιο
Δράσης για την προώθηση του
βιώσιμου οικοτουρισμού

30/04/2019

C.1 – Δραστηριότητες
εκκίνησης
συμπεριλαμβανόμενων
της Στρατηγικής

C1.1 Σχέδιο Επικοινωνίας και
προβολής του έργου

31/12/2019
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Πακέτο Εργασίας

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο
Τεχν. Δελτίο του έργου

Δράση
Επικοινωνίας και της
ιστοσελίδας

C.2 – Ψηφιακές δράσεις
συμπεριλαμβανομένων
των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης και
Πολυμέσων

C.3 – Δημόσιες
Εκδηλώσεις

Χρόνος Παράδοσης

C1.2 Ιστοσελίδα του έργου
ADRION-APPRODI
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο και όλες
τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου της ιστοσελίδας)
C2.1 Σελίδα του έργου στο
Facebook
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο αλλά και
όλες τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου της σελίδας)
C2.2 Προφίλ του έργου στο Τwitter
(απολογιστική έκθεση σχετικά με
το παραχθέν περιεχόμενο αλλά και
όλες τις ενέργειες ενημέρωσης του
περιεχομένου του λογαριασμού)
C.3.2 Υποστήριξη στο Τελικό
Συνέδριο του έργου
(Απολογιστική αναφορά για την
υποστήριξη της συμμετοχής του
Ιονίου Πανεπιστημίου στο τελικό
συνέδριο)

ή/και:
Τμήμα Β
Πακέτο Εργασίας

Δράση

Τ1.1- Κοινή Έρευνα
ΠΕ2 (Τ1) - Από τις
για τις θαλάσσιες
Αρχαίες Θαλάσσιες
διαδρομές ADRION
Διαδρομές στους
προορισμούς
οικολογικού
Τ1.3- Τοπικές
τουρισμού (From
Στοχευμένες
ancient maritime
Ομάδες και
routes to eco-touristic
δικτύωση με
destinations)
ενδιαφερόμενους
φορείς

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο Τεχν.
Δελτίο του έργου
Τ.1.1.1. – Κοινό Σχέδιο Δράσης
Τ.1.1.2 - Χάρτης Διαδρομών ADRION,
από την αρχαιότητα μέχρι
τους μοντέρνους καιρούς

Τ.1.3.3. – Οδηγίες για πιλοτικές Δράσεις

Χρόνος Παράδοσης

ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης
ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης
ένας μήνας μετά την
υπογραφή της
σχετικής σύμβασης
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Πακέτο Εργασίας

ΠΕ3 (T2) - Πιλοτικές
Δράσεις APPRODI
(APPRODI Pilot
Actions)

Δράση

Τ2.6 Εκπαιδευτικά
Σεμινάρια

Παραδοτέο όπως αναφέρεται στο Τεχν.
Δελτίο του έργου

Χρόνος Παράδοσης

Τ.2.6.1 Εκπαιδευτικά σεμινάρια
βιώσιμου τουρισμού
(ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας
υλοποίησης των σεμιναρίων και
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού)

28/02/2019

(το έργο σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο παράρτημα Α της διακήρυξης
του διαγωνισμού). Τα παραπάνω προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations /
Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με
ακρωνύμιο APPRODI” και όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές.
4. Ο Ανάδοχος ρητώς αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται ότι οι παραπάνω υπηρεσίες
που θα παραδώσει στην Επιτροπή Ερευνών του Ιόνιου Πανεπιστημίου, είναι αρίστης
ποιότητας, κατάλληλες για τη χρήση που προορίζονται και προσαρμοσμένες σε υψηλής
ποιότητας πρότυπα. Σε περίπτωση που αρνηθεί να παράσχει τις ανατιθέμενες σε αυτόν
υπηρεσίες ή τις παράσχει πλημμελώς, ο ΕΛΚΕ ΙΠ μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση
μονομερώς και να ζητήσει αποζημίωση για ενδεχόμενη ζημία που υπέστη από την
αντισυμβατική συμπεριφορά του Αναδόχου.
5. Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης,
η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο – το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών
από την επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του – τις παρατηρήσεις της επί του
παραδοτέου, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλλει
κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη λήψη
των παρατηρήσεων.
6. Η κυριότητα όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται από την εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης ανήκει στον πρώτο συμβαλλόμενο, που μπορεί να προβαίνει στη διάθεση και
αξιοποίησή τους.
7. Ο προμηθευτής θα τηρεί τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες και απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ
του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016
8. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλεια όλων όσων
απασχοληθούν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης καθώς και στην καταβολή
ασφαλιστικών εισφορών σε οποιονδήποτε κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή
επικουρικής ασφάλισης.
9. Ο «Ανάδοχος» είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση
οποιουδήποτε για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί ο ΕΛΚΕ ΙΠ, το
προσωπικό του ή κάθε τρίτος, από πράξεις ή παραλείψεις του ή των προσώπων που θα
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χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση των όρων της παρούσας. Στις περιπτώσεις αυτές αν
υποχρεωθεί ο ΕΛΚΕ ΙΠ να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση ο «Ανάδοχος» υποχρεούται να
καταβάλει σε αυτόν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων.
10. Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ανέρχεται στο ποσό
………………………… (………………..) ευρώ και θα καταβληθεί από τον ΕΛΚΕ ΙΠ στον «Ανάδοχο»,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Διακήρυξης και όπως περιγράφεται σε
αυτήν. Το τίμημα κάθε είδους εκ των προαναφερόμενων υπηρεσιών αναφέρεται στην
προσφορά του «Αναδόχου» στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Ο «Ανάδοχος» βαρύνεται με όλες
τις νόμιμες κρατήσεις, τέλη, φόρους, κλπ,. Στην παραπάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται
ενδεικτικά όλες οι περιγραφόμενες στις τεχνικές προδιαγραφές του/ της «Αναδόχου» για την
εκπλήρωση των όρων της παρούσας, όλες οι νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές.
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:
α) Ο προβλεπόμενος από το Ν. 4172/2013 αρ. 64 παρ.2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο
οποίος υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ.
β) H προβλεπόμενη κράτηση στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και το αναλογούν χαρτόσημο, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.
γ) Η προβλεπόμενη από το Ν. 4412/2016, άρθρο 350 παρ. 3 κράτηση για την κάλυψη των
λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 21
Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον
έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του έργου, με εντολή του επιστημονικά
υπευθύνου του έργου.
11. Ο «Ανάδοχος» κατέθεσε, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση του έργου στον διαγωνισμό την
με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή ποσού ……….. ευρώ, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της παρούσας χωρίς ΦΠΑ, εκδόσεως της
τράπεζας …………………... και διάρκειας έως ……/…../………. Η παροχή της Εγγύησης αυτής δεν
μπορεί να θεωρηθεί ότι περιορίζει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο την από το νόμο και τη σύμβαση
ευθύνη του «Αναδόχου» απέναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου. Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί με την οριστική Ποσοτική και
ποιοτική Παραλαβή της προμήθειας. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καλύπτει στο
σύνολό της και χωρίς καμία διάκριση την πιστή εφαρμογή των όρων της παρούσας, που
αποτελεί ενιαίο κείμενο με τα λοιπά συμβατικά έγγραφα.
12. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος γίνεται μόνο έπειτα από
γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
13. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση
των όρων της παρούσας, συνομολογείται μεταξύ των μερών ότι είναι τα Δικαστήρια
Κέρκυρας.
14. Στην παρούσα σύμβαση, επισυνάπτονται ως αναπόσπαστα στοιχεία αυτής, αποτελώντας
ενιαίο κείμενο με αυτή, δεσμεύοντας εξίσου τα συμβαλλόμενα μέρη και με την αναφερόμενη
σειρά ισχύος τα εξής, αρχής γενομένης από την παρούσα σύμβαση, ως επέχουσας
πρωταρχική ισχύ, έναντι των υπολοίπων συμβατικών εγγράφων:
➢
Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού,
➢
Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου
➢
Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου
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➢
➢

Το πρακτικό κατακύρωσης,
Όλες οι Δηλώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται από τα άρθρα της Διακήρυξης.

15. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και έλαβαν από ένα οι δύο
συμβαλλόμενοι.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Για τον ΕΛΚΕ ΙΠ

Για τον Ανάδοχο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Ψηφιακά

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ........................................................ Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Τoν Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................
Ημερομηνία λήξης ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής…………………….
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ
{Σε περίπτωση μεμονωμένου φορέα : του/ης …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ……}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των φορέων
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης
………..….(συμπληρώνετε το αντικείμενο της σύμβασης),που αφορά στο διαγωνισμό της
(συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο
(συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό
συμβατικό τίμημα) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... προκήρυξή σας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, και υποχρεούμαστε να σας το
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.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρις …………………………………….
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή))
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ(TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 75336
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Ιωάννου Θεοτόκη 72, Κέρκυρα, 49132
Γενικές Πληροφορίες: Ε. Παπαδοπούλου
- Τηλέφωνο: 2661087606
- Ηλ. ταχυδρομείο: rc@ionio.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: https://rc.ionio.gr/
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):

Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations /
Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο
APPRODI”/ Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β:
Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3)
72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων,
71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,
79412000-5. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης,
79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΤΜΗΜΑΤΑ Α και Β. Προσφορές
υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο τμήματα
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει):
6179/2018
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία:
[ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
[ ]
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και
υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
[……]
ii
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
[……]
Τηλέφωνο:
[……]
Ηλ. ταχυδρομείο:
[……]
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού
[……]
τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή
μεσαία επιχείρησηiii;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο,
«κοινωνική επιχείρηση»iv ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία
ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι
απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή
πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

[...............]

[…...............]
[….]
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
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βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που
λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά
περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή
διατίθεται δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

εγγράφων):[……][……][……][……]
γ) [……]

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

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

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

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Στήριξη:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii
Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V
κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε
ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της
ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα
από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
[]Ναι []Όχι
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα
αναλάβουν:
[…]

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή
του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό
του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των
πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα
με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix·
δωροδοκίαx,xi·
απάτηxii·
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii·
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv·
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv.

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε
προσώπουxvi το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που
εξακολουθεί να ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

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

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

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

[……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις
[] Ναι [] Όχι
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxxii,
στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν
εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης
απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει
συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους ;xxiii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες

[……]
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiv
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα,
Απάντηση:
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
[] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού
δικαίουxxv;
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε
[] Ναι [] Όχι
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
-[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της
-[.......................]
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής
του λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις
περιστάσειςxxvii
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες
με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της

[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[..........……]
[] Ναι [] Όχι

[…...........]

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

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα
ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασηςxxx;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε
ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει

[...................…]
[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι
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ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που
Απάντηση:
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 ν.
3310/2005xxxii:
Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 [] Ναι [] Όχι
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα
αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας
δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο
την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του
Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων
επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Απάντηση
[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασήςxxxiii; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
2) Για συμβάσεις υπηρεσιών:
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε
αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο
εξής xxxiv:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον
κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο,
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:

Απάντηση:
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

Σελίδα | 71

18PROC004096645 2018-11-29

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν
οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxv, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει
προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxvi:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:
6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από:
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο,
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της
σύμβασης)
β) τα διευθυντικά στελέχη του:
10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxvii το
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης:

Απάντηση:
Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα
της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη):
[…...........]
Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

[……]

α)[......................................……]

β) [……]
[....……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας
και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
Απάντηση:
περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν [……] [……]
όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
[] Ναι [] Όχι
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν [……] [……]
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxxviii, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν xxxix.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε
δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο
μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ...
[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σελίδα | 74

18PROC004096645 2018-11-29

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα
αναφέρεται το σύνολο αυτών
ii

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

iii

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών
και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για
στατιστικούς σκοπούς.
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50
εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.
iv

Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
ατόμων.
v

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

vi

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

vii

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”
viii

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι
δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.
ix

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008,
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
x

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

xi

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997,
σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54).
Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της
Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).
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xii

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α)
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.
xiii

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει
επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω
απόφασης-πλαίσιο.
xiv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και
άλλες διατάξεις”.
xv

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013
(ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και
άλλες διατάξεις.".
xvi

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 73 )
xvii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xviii

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xix

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xx

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)
xxi

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

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).
xxiii

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος,
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν
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καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές
διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς
xxiv

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

xxv

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .
xxvi

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό
ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxvii

Άρθρο 73 παρ. 5.

xxviii

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .
xxix

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

xxx

Πρβλ άρθρο 48.

xxxi

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)
xxxii

Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ και άρθρο 375 παρ. 10.
xxxiii

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη
μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.
xxxiv

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
xxxv

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που
υπερβαίνει τα τρία έτη.
xxxvi

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο
και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.
xxxvii

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω
τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ,
ενότητα Γ ανωτέρω.
xxxviii
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xxxix

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να
συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.
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