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ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία µέσω καταλόγου 

για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «Τεχνική/∆ιοικητική 
Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π. 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5063563) 

 

Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 
265/Α’/23.12.2014). 

2. Το µε αριθµό απόφασης C (2014) 3542 final/23.5.2014 Εγκεκριµένο από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύµφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύµφωνο για το 
Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020». 

3. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής  µε αριθµό C (2014) 10165/18.12.2014 
που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2014-2020 “Ιόνια 
Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)”. 

4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» 

5. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β’/31.12.2018)  του Συστήµατος ∆ιαχείρισης (ΥΠΑΣΥ∆). 

6. Τις διατάξεις του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες Συµβάσεις 
Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ») 

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) 
Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης µε θέµα 
«∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για 
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», καθώς και την υπ΄αρ. 
120497/ΕΥΣΣΑ 2403/03.11.2017 (ΦΕΚ 3943/Β/09.11.2017) τροποποίησή της.   
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8. Την υπ’ αρ. πρωτ. 809/14.04.2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την υπ’ αριθµ. 886/05.06.2020 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο 
«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» στο ΕΠ ΠΙΝ 
2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5063563) και στο Π∆Ε 2020, µε ενάριθµο κωδικό ΣΑΕΠ 
2020ΕΠ02210018.  

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59543/11-06-2020 (Α∆Α: ΩΑΩΨ46ΜΤΛΡ-Κ4Ο) απόφαση της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την ένταξη στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019, στη ΣΑΕΠ-022/1 της εν θέµατι πράξης.  

11. Την υπ’ αρ. Πρωτ. οικ. 928/18-05-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων 
Νήσων για την επικαιροποίηση του Καταλόγου προµηθευτών και παρόχων 
υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ για τις ανάγκες υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας. 

12. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο της τεχνικής/διοικητικής 
υποστήριξης της Μονάδας Γ΄της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ.  

13. Την επιλογή από την Αναθέτουσα Αρχή τριών (3) εγγεγραµµένων στον ανωτέρω 
αναφερόµενο Κατάλογο Προµηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, 
για την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, οι οποίοι έχουν σχετική εµπειρία 
και τεχνική και επαγγελµατική επάρκεια για την υλοποίηση της σύµβασης, ήτοι 
των εταιριών παροχής υπηρεσιών  συµβούλων  

• ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
• Θ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (EXPERT CONSULTING) 
• ENOROS CONSULTING LTD  

14. Το γεγονός ότι µε την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους έως 
60.000,00 Ευρώ, µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, η οποία βαρύνει το 
Υποπρόγραµµα Α΄ του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020, και συγκεκριµένα τις πιστώσεις της 
πράξης «Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» 

15. Τις ανάγκες υλοποίησης του Ε.Π. ΠΙΝ 2014-2020. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών µε αντικείµενο την πράξη «Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της 
Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» (MIS 5063563) στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΙΝ 
2014-2020. Η ενέργεια χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από την Πράξη 
«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» µε ενάριθµο 
κωδικό ΣΑΕΠ 2020ΕΠ02210018 και CPV: 79411000-8 (υπηρεσίες παροχής 
συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης). 

Η σύµβαση περιλαµβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «Τεχνική/∆ιοικητική 
Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο 
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014 - 2020» µε βάση την 
Απόφαση Ένταξης µε αρ. πρωτ. 886/05.06.2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 
5063563. Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους µέσω του Π∆Ε. 

Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται µε την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης 
σε τρία (3) εγγεγραµµένα στον Κατάλογο Προµηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιων 
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της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ νοµικά πρόσωπα (Κατηγορία Β.3.1), που βάσει των στοιχείων 
τους και των ειδικότερων απαιτήσεων του έργου εκτιµάται ότι είναι σε θέση να 
υλοποιήσουν µε επάρκεια τη σύµβαση: 

• ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ 
• Θ. ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ (EXPERT CONSULTING) 
• ENOROS CONSULTING LTD  

Οι ως άνω εταιρείες καλούνται µε την παρούσα να υποβάλουν  προσφορά για το 
εν λόγω έργο, σύµφωνα µε τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Αντικείµενο 

Το αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Υποστήριξη σε θέµατα προσωπικού (αποσπάσεις, άδειες, απεργίες κλπ) 

• Τήρηση αρχείου προσωπικού σε φυσική και ηλεκτρονική µορφή (τήρηση παρουσιολογίου, 
αρχείου αδειών, µετακινήσεις, αποχωρήσεις, καταρτίσεις, κ.λπ.) σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆ 
. 

• Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο της ΜΟ∆ ΑΕ των µηνιαίων παρουσιών των 
στελεχών της ΜΟ∆ και των στελεχών ΕΣΠΑ εκτός ΜΟ∆. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων χαρτογράφησης προσωπικού. 

• Μέριµνα για τη λειτουργικότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής 
υποδοµής (πλην των πληροφοριακών συστηµάτων).  

• Μέριµνα για την προµήθεια αναλωσίµων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
γραφείων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και στα τέσσερα νησιά. 

• Μέριµνα για προετοιµασία µετακινήσεων του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας για συµµετοχή 
σε τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις κλπ στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 
2014 -2020». 

• Υποστήριξη στη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιονίων Νήσων» 2014-2020 σε συνεργασία 
µε τις Μονάδες της ΕΥ∆, έγκαιρη - εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των µελών της 
Επιτροπής, γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων. 

• Καταγραφή, συγκέντρωση και οµαδοποίηση αιτηµάτων κατάρτισης προσωπικού σε 
συνεργασία της Μονάδας Γ µε τις άλλες Μονάδες της ΕΥ∆, προγραµµατισµός και 
οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆, άλλες αρµόδιες 
Υπηρεσίες, ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης.  

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που υποχρεούται σε δήλωση µη σύγκρουσης 
συµφερόντων (η δήλωση υποβάλλεται άπαξ στην ΚΥ της ΜΟ∆ από κάθε υπόχρεο). 
Τήρηση αρχείου περιπτώσεων εξαίρεσης προσωπικού από καθήκοντα λόγω σύγκρουσης 
συµφερόντων.  

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που συµµετέχει σε επιτροπές ενστάσεων. 

• Υποστήριξη προετοιµασίας µετακινήσεων του Πρ/νου της Υπηρεσίας (κρατήσεις, 
εξοδολόγιο κλπ) 

• Μετά από συνεργασία µε Μονάδα Γ 
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- αναπλήρωση της γραµµατειακής υποστήριξης και 
- υποστήριξη υλοποίησης της ΤΒ (Α και Β), όπως συγκέντρωση παραστατικών, 
παρακολούθηση δαπανών, κλπ 

• Λοιπά αντικείµενα τεχνικής υποστήριξης που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 

 

2. Σχήµα ∆ιοίκησης Έργου και απαιτούµενα προσόντα 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται κατ΄ 
ελάχιστον από  

- Τον Υπεύθυνο Έργου που θα έχει την ευθύνη για την αποτελεσµατική 
υλοποίηση του έργου. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα ορισθεί ως Υπεύθυνος Έργου 
θα πρέπει να διαθέτει Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση και τουλάχιστον 5ετή εµπειρία σε 
θέµατα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων. Η 
απασχόληση του Υπευθύνου Έργου ανέρχεται σε επτάµισι (7,5) ανθρωποµήνες.   

- Ένα (1) στέλεχος, το οποίο θα συνεργάζεται µε το γραφείο στην Κέρκυρα, µε 
5ετή τουλάχιστον εµπειρία στην τεχνική και διοικητικής υποστήριξης, καθώς και πολύ 
καλή γνώση χειρισµού εφαρµογών αυτοµατισµού γραφείου (word, excel, power point). 
Οι συνολικοί  ανθρωποµήνες απασχόλησής ανέρχονται σε δεκαπέντε (15). 

 

3. Παραδοτέα 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν έξι (6) διµηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών και µία (1) 
τριµηνιαία, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το σύνολο των εργασιών που υλοποιήθηκαν 
κατά το διάστηµα αναφοράς και θα συνοδεύονται και από το σχετικό υλικό τεκµηρίωσης. 
Κάθε δίµηνο/τρίµηνο θα είναι ηµερολογιακό και θα ξεκινά από τη λήξη του αµέσως 
προηγούµενου.  

Χρόνος παράδοσης: Οι Εκθέσεις Εργασιών θα υποβάλλονται εντός πενθηµέρου µετά τη 
λήξη του χρόνου αναφοράς.   

Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή 
του θα είναι η αρµόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που θα 
συγκροτηθεί στην ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ. 

4. ∆ιάρκεια υλοποίησης του έργου 
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης . 
 

5. Τόπος υλοποίησης του έργου 
Η Σύµβαση θα υλοποιηθεί στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα. Ένα άτοµο 
από την οµάδα έργου θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και θα 
απασχολείται αποκλειστικά µε την υλοποίηση του έργου µε καθηµερινή, επιτόπια 
παρουσία. 

6. Προϋπολογισµός του Έργου/Πηγή χρηµατοδότησης  
Ο ανώτατος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στις εξήντα χιλιάδες επτακόσια 
πενήντα  ευρώ (60.000,00 €) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, ευρώ 
δεκατέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (14.400€). Το συνολικό κόστος του έργου πλέον 
ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(74.400,00 €).  
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 0221 µε κωδικό 
2020ΕΠ02210018 και θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020». 

Στο τίµηµα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και δαπάνες για την 
εκτέλεση του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, έστω και εξ 
επιγενόµενης αιτίας. Ενδεικτικά, περιλαµβάνονται η αµοιβή του προσωπικού που 
διαθέτει ο Ανάδοχος, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία 
οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων (προσώπων, 
περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
της παρούσας  ή εξ αφορµής αυτών και κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε 
τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες αυτές. 

∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή της αµοιβής του αναδόχου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύµφωνα µε τη σχετική σύµβαση. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία, κατά νόµο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

20. ∆ήλωση ∆ικαιούχου 

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ θα λάβει κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη, εντοπισµό και 
επανόρθωση περιπτώσεων συγκρούσεων συµφερόντων, που ενδέχεται να 
προκύψουν τόσο στο σχεδιασµό και προετοιµασία της διαδικασίας όσο και στη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης για την αποφυγή τυχόν στρεβλώσεων ανταγωνισµού. 
Σε περίπτωση διαπίστωσης σύγκρουσης συµφερόντων θα τηρηθούν οι διαδικασίες 
που προβλέπονται από το άρθρο 24 του Ν. 4412/2016 καθώς και η υποχρέωση της 
αναθέτουσας αρχής να εκδώσει αιτιολογηµένη απόφαση επί της συνδροµής ή µη της 
συνθήκης αυτής.   

Η ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ ως Αναθέτουσα Αρχή δηλώνει υπεύθυνα, ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
τεχνητής κατάτµησης στην υπό ανάθεση σύµβαση, αποκλείοντας µε δική της ευθύνη 
την καταστρατήγηση εξ αυτού του λόγου των διατάξεων του ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου περί δηµοσίων συµβάσεων και προστασίας του ανταγωνισµού.  

Η παρούσα ανάθεση είναι καταρχήν αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά κατά 
τέτοιον τρόπο µε άλλες συµβάσεις της ίδιας ενταγµένης πράξης, ώστε να 
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 

Κατά δεύτερον, η παρούσα ανάθεση είναι αυτοτελής και δεν συνέχεται λειτουργικά 
κατά τέτοιον τρόπο µε τις υπόλοιπες συµβάσεις της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, τις οποίες ανέθεσε 
ήδη ή προγραµµάτισε να αναθέσει εντός του ίδιου χρονολογικού έτους, ώστε να 
ικανοποιούνται τα νοµολογιακά κριτήρια περί κατάτµησης. 

 

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. Γενικοί Όροι 
Όλοι οι περιεχόµενοι στην παρούσα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Απόκλιση 
από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον 
αποκλεισµό του συµµετέχοντα. 

Με τη συµµετοχή τους στην παρούσα διαδικασία οι υποψήφιοι δεσµεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, 
εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
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περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 
των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 
την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους   

β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν 

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο/Επιλογή ∆ιαδικασίας/Κριτήριο 
Ανάθεσης/Χρηµατοδότηση 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µέσω καταλόγου διενεργείται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α΄) µε θέµα « 
∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 
(ΦΕΚ 677Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε 
θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής 
βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την 
ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».  

Συγκεκριµένα, η επιλογή Αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τη διαδικασία ανάθεσης 
µέσω επιλογής από τον Κατάλογο Προµηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥ∆ ΕΠ 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020, όπως 
προβλέπει το άρθρο 119 παρ. 3 του Ν. 4412/16  σε συνδυασµό µε τα άρθρα 9 έως 
13 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) Απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας 
και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας». 

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη τιµή.   

3. Αναθέτουσα Αρχή 
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης (ΕΥ∆) του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ), που εδρεύει 
στην Κέρκυρα  

∆/νση: Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα 49100 

Τηλ.: 26613 60019  

Φαξ: 26613 60060/70 

e-mail: ionia@mou.gr  

www.pepionia.gr                                           

4.  Αποστολή πρόσκλησης/∆ηµοσιότητα 

Η παρούσα πρόσκληση θα αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στους 
υποψηφίους αναδόχους, που προεπιλέχθηκαν από τον Κατάλογο Προµηθευτών και 
Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ.  
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Ως προς τη δηµοσιότητα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 7 και 8 και του 
άρθρου 14 της υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) Απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας». Συγκεκριµένα, η ανωτέρω πρόσκληση να αναρτηθεί 
στο Πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΚΗΜ∆ΗΣ) και στις ιστοσελίδες: www.espa.gr και www.pepionia.gr. 
 
5. ∆ικαίωµα συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι συγκεκριµένοι υποψήφιοι, που επιλέχθηκαν από 
τον Κατάλογο Προµηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ 
για την προγραµµατική περίοδο 2014 – 2020 , όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση 
της παρούσας και οι οποίοι είναι ενταγµένοι στην κατηγορία Β.3.1 Σύµβουλοι. 
 
6.  Λόγοι αποκλεισµού  
 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
 
Ι. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 
τους ακόλουθους λόγους :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία 
των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 
27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε 
την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική 
νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την 
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 
(Α΄ 215). 
 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE (Iδιωτικών Kεφαλαιουχικών Eταιρειών), η 
υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού 
δεν έχει καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ηµεροµηνία της καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση. 
 
ΙΙ. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό 
διακανονισµό για την καταβολή τους. 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) 
ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (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.   
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ΙΙΙ. Αποκλείεται  από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις:  
 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του ν. 4412/2016,  
 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει 
τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές 
διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα 
ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 
αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος 
βρίσκεται σε µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή υπό 
την προϋπόθεση, ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηµατικής του λειτουργίας. 
 
 (γ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή της Παραγράφου B8. της παρούσας. 
 
7. Κριτήρια Επιλογής 
 
I. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το 
αντικείµενο. Τα στελέχη  και οι συνεργάτες τους απαιτείται να διαθέτουν εµπειρία σε 
θέµατα διοίκησης και διαχείρισης συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων και έργων. 
 
II. Οικονοµική και Χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν τον 
γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών τους για τα έτη 2017, 2018, 2019, ο οποίος δεν µπορεί 
να είναι µικρότερος από 60.000€ ετησίως για τουλάχιστον δύο από τα τρία 
αναφερόµενα έτη. 
 
III. Τεχνική και Επαγγελµατική ικανότητα 
 
Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να δηλώσουν:  
α. αν έχουν εκτελέσει συµβάσεις παροχής υπηρεσιών συναφούς αντικειµένου κατά 
την τελευταία πενταετία (2015-2019) 
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β. αν διαθέτουν προσωπικό επαρκές και ικανό να ανταποκριθεί στην υλοποίηση του 
αντικειµένου της παρούσας διαδικασίας  
γ. τα επαγγελµατικά προσόντα και το βαθµό εµπειρίας των στελεχών, που θα 
απαρτίσουν την οµάδα έργου, µε ιδιαίτερη αναφορά στους τίτλους σπουδών. 
 
 
7. Κανόνες απόδειξης και ποιοτικής επιλογής 
 
α. Προκαταρκτική απόδειξη 
 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν 
βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου Β6 και β) πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου Β7 της παρούσης, προσκοµίζουν κατά 
την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο 
από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) (Β/3698/16-11-2016) σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην 
παρούσα Παράρτηµα Α, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου 
του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη 
µορφή είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 
Το ΤΕΥ∆ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα 
από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης 
∆ήλωσης (ΤΕΥ∆), το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισµού του άρθρου Β6 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών 
προσώπων που είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για 
συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, το 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης ( ΤΕΥ∆), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
µέλος της ένωσης. 
 
 
β. Αποδεικτικά µέσα 
 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή 
των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύµβασης 
στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016 . 

ΑΔΑ: Ψ5ΤΒ7ΛΕ-ΟΜΗ





11 

 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου Β6 της παρούσας και ότι πληρούν 
τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφος Β7) . 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού.  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα 
να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, 
η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 
Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο 
Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 
4412/2016.  
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν . 
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
• οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από 
την υποβολή τους,  
• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών . Σηµειώνεται ότι δεν απαιτείται 
θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 
 
Ι. 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 ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές 
τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την 
εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
 
ΙΙ. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της Παραγράφου 
B6. οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά : 
 
α) απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 
του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος 
ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο. 
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β) Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την προσκόµισή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν 
τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής 
διαχείρισης πτωχευτικού συµβιβασµού, ή προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης ή 
τελούν σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν 
πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους), ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία. 
 
γ) Πιστοποιητικά αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την προσκόµισή τους, από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχει 
κινηθεί σε βάρος τους  διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης ή ανάλογη κατάσταση βάσει του δικαίου της χώρας 
εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψηφίους) ή οποιαδήποτε άλλη 
παρόµοια διαδικασία 
 
δ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδιες κατά περίπτωση αρχές, από τα οποία 
να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία προσκόµισής τους, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους (τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο 
και κατά το ελληνικό δίκαιο όσον αφορά αλλοδαπούς υποψηφίους). τους. Εάν το 
προσωπικό που απασχολείται στον Υποψήφιο ανήκει σε παραπάνω του ενός 
ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους τους εν λόγω 
ασφαλιστικούς φορείς. 
 
ε) Υπεύθυνη ∆ήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο 
πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισµού της Παραγράφου Β6.ΙΙΙ.γ. της παρούσας 
διακήρυξης.  
 
III. Για την απόδειξη των κριτηρίων επιλογής της Παραγράφου Β7. οι προσφέροντες 
προσκοµίζουν: 
α) για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας βεβαίωση έναρξης εργασιών από αρµόδια φορολογική αρχή καθώς 
και πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου.  
β) για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας τους γενικούς 
ετήσιους κύκλους εργασιών των ετών 2017, 2018 και 2019. Αν οι προσφέροντες για 
βάσιµο λόγο δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά, αρκεί 
να αποδεικνύουν την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική τους επάρκεια µε 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
γ) για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας θα πρέπει να 
προσκοµίσουν προφίλ της εταιρίας, όπου να προκύπτει η συνολική εµπειρία της 
εταιρίας σε συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης έργα, καθώς και αναλυτικά 
βιογραφικά των στελεχών, που πρόκειται να συγκροτήσουν την οµάδα έργου. Στα 
βιογραφικά θα πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συµµετοχή και ο ρόλος του 
στελέχους σε ανάλογης φύσης και µεγέθους έργα κατά το παρελθόν.   
   
 
9. Υποβολή προσφορών 
 
Ι. Χρόνος Υποβολής προσφορών 
 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους το αργότερο εντός 
δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πρόσκλησης στην 
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πλατφόρµα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), 
δηλαδή έως τις 29.06.2020 και ώρα 14:00. Φάκελοι, που υποβάλλονται ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη από την παρούσα πρόσκληση 
ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµοι και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν. Η ηµεροµηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο 
εισερχοµένων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, ενώ η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

ΙΙ. Περιεχόµενο προσφορών 
 
Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και να αφορούν 
ολόκληρο το έργο. Υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό 
φορέα ή, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
Πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες, αριθµηµένες ανά σελίδα (η αρίθµηση µπορεί να 
είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις 
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, 
κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες 
από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο θα 
µονογράψει τις διορθώσεις και θα επιβεβαιώσει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση 
της προσφοράς. 

ΙΙΙ. Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται µόνο σε φυσικό φάκελο, ο οποίος θα αποσταλεί στη 
διεύθυνση:  

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 

4ο χλµ. Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας -Αλυκές Ποταµού 

49100 Κέρκυρα 

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην εν λόγω υπηρεσία 
µέχρι την ηµεροµηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισµού και 
ισχύουν µόνο στην περίπτωση, που έχει λάβει εγκαίρως αριθµό πρωτοκόλλου κατά 
τα ανωτέρω. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών 
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της πρόσκλησης ή των προσφορών 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ο κυρίως σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους 
δύο (2) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («υποφακέλους»): 

• Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
• Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
Οι κυρίως φάκελοι πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία, διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του διαγωνιζοµένου καθώς επίσης και 
τις ενδείξεις: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ 
της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29.06.2020 

«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» 

 

∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Ο κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή-αίτηση 
συµµετοχής, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας, που υποβάλλει 
την προσφορά και η οποία θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο, για να πρωτοκολληθεί.  

Η αίτηση υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του προσφέροντος και 
αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισµένου τυχόν αντικλήτου. Επίσης, στην αίτηση 
αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς, που ορίζεται από την παρούσα.  

 

Υποφάκελος «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν : 

Το τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε την Παράγραφο Β8. της 
παρούσας διακήρυξης.  

Οι τρεις υποψήφιοι, προς τους οποίους απευθύνεται η παρούσα πρόσκληση 
ενδιαφέροντος υποχρεούνται να υποβάλουν συµπληρωµένο αναλυτικά το συνηµµένο 
στην παρούσα ΤΕΥ∆ (Παράρτηµα Α), ώστε να παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή 
πλήρη και επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που αφορούν τόσο τους λόγους 
αποκλεισµού, όπως αναφέρονται στην Παράγραφο Β6. της παρούσας, όσο και τα 
κριτήρια επιλογής (καταλληλότητα, επαγγελµατική ικανότητα, χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια), τα οποία αναφέρονται στην Παράγραφο Β7.  

Εάν ο Υπεύθυνος ή τα µέλη της οµάδας έργου του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι 
µόνιµα στελέχη του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από 
έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συµφωνία συνεργασίας για 
όλη την προβλεπόµενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του 
παρόντος διαγωνισµού. Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των µελών της οµάδας 
έργου κατά την διάρκεια της σύµβασης µπορεί να γίνει µόνο µετά από την 
προηγούµενη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται 
λύση της σύµβασης. Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής 
του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενηµερώσει τον 
ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν. Στο διάστηµα αυτό 
παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από 
τον Ανάδοχο την αντικατάσταση µέλους εµπλεκοµένου στην εκτέλεση του Έργου 
που κατά την βάσιµη και αιτιολογηµένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 
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απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να 
ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
που θα συµφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»: 

Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει ένα κατ’ αποκοπήν τίµηµα 
για την παροχή των υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθµητικώς και 
ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των 
εβδοµήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) µε ΦΠΑ 24 % και 
εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ, για το σύνολο του έργου.   

Στο ποσό αυτό θα περιλαµβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων 
κλπ). 

Επισηµαίνεται, ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η 
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να 
περιλαµβάνουν το σύνολο των προβλεπόµενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 
αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου. 

Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εκτέλεσης της σύµβασης. Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει µελετήσει και 
εκτιµήσει τις απαιτήσεις του έργου και τα οικονοµικά µεγέθη που θα απαιτηθούν για 
την καλή εκτέλεση των εργασιών και εγγυάται για την ακρίβεια των επί µέρους 
στοιχείων του κόστους.  

Τα τιµολόγια του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η καταβολή της αµοιβής του θα γίνεται 
στην Ελλάδα σε Ευρώ σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

Ο  Ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ Νοµικών Προσώπων ή άλλων Οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον 
Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο). 

Σε περίπτωση µη κανονικής υποβολής των οριζοµένων στην παρούσα ενότητα 
στοιχείων της προσφοράς ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους 
όρους τις παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. ∆ιευκρινίσεις  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας πρόσκλησης µέχρι και 
έξι (6) µέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή µέχρι 
τις 24.06.2020 και ώρα 13.00.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) προς τη διεύθυνση kmonastiriotou@mou.gr. 

11. Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα τριών (3) µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που 
συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 
του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση 
της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον 
η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των 
υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι . 

 

13. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που 
ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους της παρούσας διακήρυξης  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή 
της σύµφωνα µε την Παράγραφο Β14.  της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την Παράγραφο Β14.  της παρούσας και το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, 

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

 

 

14. Αξιολόγηση προσφορών 

Η διεξαγωγή του διαγωνισµού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από  
τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία έχει οριστεί µε την υπ’ αρ. 
πρωτ. οικ. 332/19.02.2020 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, στις 
30.06.2020 και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, της βαθµολόγησης, της τελικής κατάταξής τους, 
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καθώς και εισήγησης για ανάθεση του έργου. Η Επιτροπή συντάσσει τα Πρακτικά της 
και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύµβασης. 

Το έργο θα ανατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 
147Α΄) µε θέµα « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την υπ’ αρ. πρωτ. 
23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 (ΦΕΚ 677Β΄) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δηµιουργίας και διατήρησης 
καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει µόνο τους φακέλους δικαιολογητικών και 
προσφορών που υποβλήθηκαν εµπρόθεσµα. Προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής, που 
υποβάλλονται εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 
αξιολογηθούν αντιστοίχως. Προσφορές που υποβάλλονται από προσφέροντα, που 
δεν έχει προσκληθεί προς τούτο, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι, όσοι 
έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή 
µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο 

Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται 
από το αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και η τεχνική 
προσφορά ανά φύλλο, η οποία αξιολογείται στο στάδιο αυτό.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση των φακέλων 
οικονοµικών προσφορών και την αξιολόγησή τους στην ίδια συνεδρίαση. Η 
οικονοµική προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή για την 
υλοποίηση του συνόλου του  έργου.  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει του κριτηρίου της χαµηλότερης 
τιµής. Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και µόνο στο 
ανωτέρω κριτήριο. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι 
υπό αίρεση ή µη σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το 
αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους προσφέροντες να 
εξηγήσουν την τιµή που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 
προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης. Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης και παρουσία 
των προσφερόντων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. (άρθρα 88 έως 90 του Ν. 
4412/16).  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, 
συντάσσει Πρακτικό µε την τελική κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά 
βαθµολόγησης και την εισήγηση για ανάθεση του έργου και το υποβάλλει προς 
έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία συντάσσει απόφαση κατακύρωσης των 
αποτελεσµάτων της διαδικασίας και στη συνέχεια απόφαση ανάθεσης στον 
προσωρινό ανάδοχο, που αναδείχθηκε από τη διαδικασία.  

15. Συµπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή 
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δικαιολογητικά ή το περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της 
σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συµπλήρωση που υποβάλλεται από 
τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαµβάνεται υπόψη. 

Η εν λόγω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πληµµέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλµατα, που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, 
όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο άρθρο 102 παρ. 2 του Ν. 4412/16. 

Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση 
των οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου 
οικονοµικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δηµόσιας σύµβασης. 

Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα είναι υποχρεωτική για 
την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω 
ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

 

16. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσωρινό ανάδοχο, που αναδεικνύεται από τη διαδικασία αξιολόγησης να υποβάλει 
εντός δέκα (10) ηµερών ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σ’ 
αυτόν όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/16, όπως καθορίζονται 
στην παρούσα, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού 
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά 
προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στην 
Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. 

Συγκεκριµένα, ο προσωρινός ανάδοχος, καλείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά, που 
περιγράφονται στην Παράγραφο Β8. της παρούσας ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη 
συνδροµή των λόγων αποκλεισµού και για την εξακρίβωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής της Παραγράφου Β6. και Β7. της παρούσας. 

Αν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί, ότι δεν έχουν 
προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) 
ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα 
αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 
άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα,  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 
ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις Παραγράφους Β6. και Β7. 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 

17. Κατακύρωση – Σύναψη Σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 
του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Σ’ αυτόν η αναθέτουσα αρχή 
αποστέλλει αντίστοιχα την Απόφαση Ανάθεσης του αντικειµένου της Πρόσκλησης, µε 
την οποία  προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της Απόφασης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε τη 
χαµηλότερη τιµή. 

 

18. Ενστάσεις 

Οι συµµετέχοντες στη διαδικασία µπορούν να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά 
της απόφασης ανάθεσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 
4412/2016 εντός αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση 
της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. 

Οι ενστάσεις δύναται να εξετάζονται από Τριµελή Επιτροπή ενστάσεων, της οποίας τα 
µέλη είναι διάφορα από τα µέλη της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών ή της 
επιτροπής διαγωνισµού. Η επιτροπή ενστάσεων εξετάζει τις ενστάσεις τόσο ως προς 
την νοµιµότητα της πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία 
της υπόθεσης και γνωµοδοτεί προς το αρµόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
της ένστασης. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης. 

 

 

ΑΔΑ: Ψ5ΤΒ7ΛΕ-ΟΜΗ





20 

 

19. Ματαίωση διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει η δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει 
αιτιολογηµένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 
άρθρου 106 του Ν. 4412/12, 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. 

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Εγγυήσεις 

Με την απόφαση ανάθεσης ο ανάδοχος καλείται να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής ή του κυρίου του έργου έναντι του αναδόχου και καταπίτπτει στην περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειµένου της σύµβασης. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα 
στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-
µέρη της Σ∆Σ (∆ιεθνής Συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις) και έχουν, σύµφωνα 
µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονοµικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 
ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 
απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) 
την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε µέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία 
της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την 
ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή µερικά 
εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
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προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης (αρ. 72 παρ. 4 Ν. 
4412/2016). 

2. Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 
όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί 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. 

3. ∆ιάρκεια της Σύµβασης 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες και υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία υπογραφής του συµφωνητικού.  

Η  συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από  αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτηµα 
του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά 
δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα 
παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος   Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα 
µε το άρθρο 218 του ν. 4412/2016. 

 

4. Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου 
(άρθρα 216 παρ. 1 και 201 του Ν. 4412/16). 

 

5. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο Β6.  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 
δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.   
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6. Τρόπος πληρωµής – Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την πληρωµή του 
αναδόχου 

Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά κατά την παραλαβή των παραδοτέων 
και συγκεκριµένα θα κατανεµηθεί σε οκτώ (8) ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα 
καταβάλλονται µετά την υποβολή της Έκθεσης Εργασιών από τον ανάδοχο και την 
παραλαβή της µε σχετικό Πρωτόκολλο από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Για την καταβολή του τιµήµατος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/16: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος, που αφορά η πληρωµή  

β. τιµολόγιο του αναδόχου 

γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων 
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΚΥΑ 1191/14-03-2017 ΦΕΚ 969Β΄) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

 

7. Παρακολούθηση - παραλαβή του έργου του αναδόχου 

Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης από 
τον Εργοδότη (Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ), από τον οποίο καθοδηγείται και 
λαµβάνει οδηγίες, καθώς και από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα 
συγκροτηθεί για το σκοπό. 
Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής θα είναι αρµόδια για την αξιολόγηση και 
τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου του έργου του Αναδόχου, 
συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής των παραδοτέων και του 
έργου.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύµβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύµβασης και γνωµοδοτεί αν οι αναφερόµενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλόλητα των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
µπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
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Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, µε 
αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου αποφαινόµενου οργάνου, µπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, µε έκπτωση επί 
της συµβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύµβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο µε απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

8. Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε 
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή 
τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της 
σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας 
συµµόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
 Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων 
συµβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συµψηφίζεται από/µε την αµοιβή του 
αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωµα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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9. ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης   

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας 
αρχής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που 
έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο 
αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού 
οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

10. Επίλυση διαφορών 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια 
δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της θα γίνεται έπειτα από γραπτή συµφωνία 
των συµβαλλοµένων µερών. 

 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

                                                                       ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 

1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΤΕΥ∆ 
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

1. Χρονολογικό Αρχείο 
2. Γραφείο Περιφερειάρχη 
3. Μονάδα Γ΄ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  

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 φορέα
i
  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: [Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα ΤΚ 49100] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Α. Μοναστηριώτου] 

- Τηλέφωνο: [2661360019] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [kmonastiriotou@mou.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [www.pepionia.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [«Τεχνική/Διοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ» με CPV: 79411000-8 

(Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Γενικής Διαχείρισης)  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
iv
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
v
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
vi
  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
vii

 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
viii

· 

2. δωροδοκία
ix,x

· 

3. απάτη
xi
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες
xii

· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας
xiii

· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
xiv

. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xv

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης
xxi

, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι 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 ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου
xxiv

; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxv

 : 

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 περιστάσεις
xxvi 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα
xxvii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονοµικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων
xxviii

, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονοµικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxix

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxx

 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;  

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxi

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

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: 

 

[] 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 Απάντηση: 

1) 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 : 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες 

για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 

άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός 

φορέας: 

[…................................…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου 

αναφοράς
xxxii

, 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 ιδιωτικούς
xxxiii

: 

[2015-2019] 

 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και  

β) από τα μέλη της Ομάδας Έργου: 

 

Διαθέτουν εμπειρία σε συναφή αντικείμενα; 

 

 

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

 

 

β) [………………………………………] 

 

[…] Ναι  […] Όχι 

3) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα κατά τα 

τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

  

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας
xxxiv

 το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η, 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/Η υπογεγραμμένος/η, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονται
xxxv

, 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
xxxvi

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο/Η υπογεγραμμένος/η δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείριςης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου να 

αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών, τις οποίες έχω δηλώσει στο 

παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της διαγωνιστικής 

διαδικασίας: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για 

την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της πράξης «Τεχνική/Διοικητική Υποστήριξη της 

Μονάδας Γ΄της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 

(κωδ. ΟΠΣ 5063563), που είναι αναρτημένη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα 

της ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ www.pepionia.gr 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές):  

[……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) 

της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 

42). 

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

“διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
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Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με 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)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
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xxii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

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

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

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

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvi
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

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

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxix
 Πρβλ άρθρο 48. 

xxx
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 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. 

xxxii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiii
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxiv
 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.  

xxxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 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 
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απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης παροχής υπηρεσιών του έργου 
«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ»  στο 

πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 

 
Στην Κέρκυρα σήµερα,…/…/2020  
• αφενός µεν το Ελληνικό ∆ηµόσιο, και εν προκειµένω η ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ 
ΝΗΣΙΩΝ, που εδρεύει στις Αλυκές Ποταµού Κέρκυρας και εκπροσωπείται νόµιµα από 
την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. ΡΟ∆Η ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, καλούµενοι 
στο εξής και χάριν συντοµίας «Εργοδότης»,  

• αφετέρου δε η εταιρεία ……………………. (επωνυµία), …………… (δ/νση) µε 
ΑΦΜ ……………., ∆ΟΥ ………………… και εκπροσωπείται νόµιµα από τ… 
κ. ……………………….., η οποία στο εξής και χάριν συντοµίας θα αποκαλείται 
«Ανάδοχος»,   

 
Έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν. 4314/2014 για τη «∆ιαχείριση, τον Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 
265/Α’/23.12.2014). 

2. Την Απόφαση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής  µε αριθµό C (2014) 
10165/18.12.2014 που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
2014-2020 “Ιόνια Νησιά (CCI 2014GR16M2OP009)”. 

3. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» 

4. Την υπ’ αρ. 32671/EYΘΥ 328/23.03.2015 (ΦΕΚ 791/Β/06.05.2015) Υπουργική 
Απόφαση µε θέµα «Αναδιάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
µε τίτλο Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων» 

5. Την Υπουργική Απόφαση µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β’/31.12.2018)  του Συστήµατος ∆ιαχείρισης. 

5. Τον Νόµο 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) µε θέµα «∆ηµόσιες συµβάσεις 
έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/Β/03.03.2017) 
Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης µε θέµα «∆ιαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 
δηµιουργίας και διατήρησης καταλόγων προµηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας», όπως    

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 809/14.04.2016 Απόφαση έγκρισης του Περιφερειάρχη 
Ιονίων Νήσων του προγράµµατος συγχρηµατοδοτούµενων ενεργειών Τεχνικής 
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Βοήθειας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Την ΚΥΑ υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857 Β/28.12.2015) σχετικά µε 
ρυθµίσεις για τις πληρωµές δαπανών του Π∆Ε (τροποποίηση και αντικατάσταση της 
ΚΥΑ 46274/22.09.2014 - ΦΕΚ 2573/Β/26-09-2014). 

9. Την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικό ανάδοχο παροχής υπηρεσιών για το έργο 
«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας Γ΄της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ»  .  

10. Την ΣΑΕΠ 022/1. 
11. Την υπ’ αρ. Πρωτ. 886/05.06.2018 απόφαση ένταξης της πράξης µε τίτλο 

«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ»  στο ΕΠ ΠΙΝ 
2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5063563) και στο Π∆Ε 2020, µε ενάριθµο κωδικό ΣΑΕΠ 
2020ΕΠ02210018.  

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 59543/11-06-2020 (Α∆Α: ΩΑΩΨ46ΜΤΛΡ-Κ4Ο) απόφαση 
της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Επενδύσεων του ΥΠΟΙΑΝ για την ένταξη στο Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) 2019, στη ΣΑΕΠ-022/1 της εν θέµατι πράξης.  

10. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. …./…../…-…-2020 (Α∆Α: …) απόφαση της 
Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης και ορισµού 
υπολόγου διαχειριστή του εν θέµατι έργου. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. …/….-…-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών του έργου µε τίτλο: 
«Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ» στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 (κωδ. ΟΠΣ 5063563). 

12. Την υπ. αριθµ. ………../…-…-2018 απόφαση ανάθεσης στην 
εταιρεία ………………………… του έργου «Τεχνική/∆ιοικητική Υποστήριξη της Μονάδας 
Γ΄της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ». 

13. Τις ανάγκες υλοποίησης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020. 
 

συµβάλλονται, συµφωνούν και συνοµολογούν αµοιβαία τα εξής: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

Το αντικείµενο του Έργου περιλαµβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 

• Υποστήριξη σε θέµατα προσωπικού (αποσπάσεις, άδειες, απεργίες κλπ) 

• Τήρηση αρχείου προσωπικού σε φυσική και ηλεκτρονική µορφή (τήρηση παρουσιολογίου, 
αρχείου αδειών, µετακινήσεις, αποχωρήσεις, καταρτίσεις, κ.λπ.) σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆ 
. 

• Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο της ΜΟ∆ ΑΕ των µηνιαίων παρουσιών των 
στελεχών της ΜΟ∆ και των στελεχών ΕΣΠΑ εκτός ΜΟ∆. 

• Καταγραφή και επικαιροποίηση στοιχείων χαρτογράφησης προσωπικού. 

• Μέριµνα για τη λειτουργικότητα και συντήρηση των εγκαταστάσεων και της υλικοτεχνικής 
υποδοµής (πλην των πληροφοριακών συστηµάτων).  

• Μέριµνα για την προµήθεια αναλωσίµων για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των 
γραφείων της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και στα τέσσερα νησιά. 

• Μέριµνα για προετοιµασία µετακινήσεων του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας για συµµετοχή 
σε τεχνικές συναντήσεις, συσκέψεις κλπ στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΠ «Ιόνια Νησιά 
2014 -2020». 

• Υποστήριξη στη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ιονίων Νήσων» 2014-2020 σε συνεργασία 
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µε τις Μονάδες της ΕΥ∆, έγκαιρη - εµπεριστατωµένη ενηµέρωση των µελών της 
Επιτροπής, γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων. 

• Καταγραφή, συγκέντρωση και οµαδοποίηση αιτηµάτων κατάρτισης προσωπικού σε 
συνεργασία της Μονάδας Γ µε τις άλλες Μονάδες της ΕΥ∆, προγραµµατισµός και 
οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία µε τη ΜΟ∆, άλλες αρµόδιες 
Υπηρεσίες, ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. 

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης.  

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που υποχρεούται σε δήλωση µη σύγκρουσης 
συµφερόντων (η δήλωση υποβάλλεται άπαξ στην ΚΥ της ΜΟ∆ από κάθε υπόχρεο). 
Τήρηση αρχείου περιπτώσεων εξαίρεσης προσωπικού από καθήκοντα λόγω σύγκρουσης 
συµφερόντων.  

• Τήρηση καταλόγου του προσωπικού που συµµετέχει σε επιτροπές ενστάσεων. 

• Υποστήριξη προετοιµασίας µετακινήσεων του Πρ/νου της Υπηρεσίας (κρατήσεις, 
εξοδολόγιο κλπ) 

• Μετά από συνεργασία µε Μονάδα Γ 
- αναπλήρωση της γραµµατειακής υποστήριξης και 
- υποστήριξη υλοποίησης της ΤΒ (Α και Β), όπως συγκέντρωση παραστατικών, 
παρακολούθηση δαπανών, κλπ 

• Λοιπά αντικείµενα τεχνικής υποστήριξης που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ – ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ 
Η διάρκεια υλοποίησης του αντικειµένου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης. 
Η Σύµβαση θα υλοποιηθεί στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα. Ένα άτοµο 
από την οµάδα έργου θα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία µε την ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ και θα 
απασχολείται αποκλειστικά µε την υλοποίηση του έργου µε καθηµερινή επιτόπια 
παρουσία. 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν έξι (6) διµηνιαίες Εκθέσεις Εργασιών και µία (1) 
τριµηνιαία, οι οποίες θα περιλαµβάνουν το σύνολο των εργασιών που υλοποιήθηκαν 
κατά το διάστηµα αναφοράς και θα συνοδεύονται και από το σχετικό υλικό 
τεκµηρίωσης. Κάθε δίµηνο/τρίµηνο θα είναι ηµερολογιακό και θα ξεκινά από τη λήξη 
του αµέσως προηγούµενου.  

Οι Εκθέσεις Εργασιών θα υποβάλλονται εντός πενθηµέρου µετά τη λήξη του 
χρόνου αναφοράς.   

Αρµόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου θα είναι η 
Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ, ενώ για την παραλαβή του θα συσταθεί αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής από στελέχη της ΕΥ∆ ΕΠ ΠΙΝ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Οµάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από δύο (2) 
στελέχη: 

1. …………. 
2.  …………… 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το 

έργο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα, στην απόφαση ανάθεσης σύµβασης 
και στην προσφορά  της εταιρείας. 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά του 

προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούµενη 
εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις 
απαιτήσεις της Σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη του 
Εργοδότη ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων από αυτόν προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του προσωπικού του 
Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  

 
Ο Εργοδότης σε περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία συγκεκριµένων στελεχών 

της Οµάδας Έργου να επιτελέσουν επιτυχώς τον προβλεπόµενο ρόλο τους, δύναται 
να ζητήσει την αντικατάστασή τους από νέα στελέχη, ανάλογης εµπειρίας και 
προσόντων, που θα τεθούν και πάλι υπό την έγκρισή της. Επίσης, οποιαδήποτε 
αλλαγή των στελεχών της Οµάδας Έργου θα τελεί υπό την έγκριση του Εργοδότη, 
κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠΕ του έργου. 

 
Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που 

προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση και το Νόµο και σε σχέση µε 
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από την Οµάδα Έργου, που θα ασχοληθεί ή θα 
παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. 

 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του στους 

τοµείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που 
έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρµοδιότητάς τους.  

 
 ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ 

Ο Εργοδότης αναλαµβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιµο 
πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιµο για την εκτέλεση του Έργου. 

Ο Εργοδότης υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούµενα 
ερωτήµατα του Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 
Ανάδοχος προκειµένου να εκπονήσει τα  παραδοτέα του έργου. 

  
 ΑΡΘΡΟ 6: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύµβασης παροχής υπηρεσίας και η 

διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την καθ’ ύλην αρµόδια Μονάδα Γ΄ της ΕΥ∆ ΕΠ 
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ΠΙΝ, η οποία θα πιστοποιεί την εκτέλεση του αντικειµένου της σύµβασης και θα 
ελέγχει τη συµµόρφωση του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης.  

Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συστήνεται και συγκροτείται για το συγκεκριµένο έργο µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. …/…-
…-2020 Απόφαση Σύστασης, ως εξής: 

1. ………………………………………………………………..  
2. …………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………….. 

Κι έργο της οποίας είναι η Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και 
του έργου από τον Ανάδοχο, προκειµένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον 
Ανάδοχο το  συµφωνηθέν τίµηµα. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της Μονάδας Γ΄ και της Επιτροπής Παραλαβής.  

Τα παραδοτέα παραλαµβάνονται από την Επιτροπή, η οποία εξετάζει και 
διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφωθεί µε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα πέντε (15) 
ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη των παρατηρήσεων και να επανυποβάλει τα 
παραδοτέα καταλλήλως διορθωµένα και συµπληρωµένα. Αν δεν διαπιστωθούν 
ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναµίες ή, εφόσον διαπιστωθούν, αποκατασταθούν εντός 
της ανωτέρω προθεσµίας, η Επιτροπή υποχρεούται να προβεί στην παραλαβή κάθε 
Παραδοτέου, συντάσσοντας το σχετικό Πρακτικό Παραλαβής.   

Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 ηµερών από την ηµεροµηνία 
υποβολής του παραδοτέου και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια (αρ. 219 παρ. 
5 του Ν. 4412/2016). 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος δεν συµµορφωθεί µε τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις και τις υποδείξεις της Επιτροπής εντός του ανωτέρω αποκλειστικά 
τασσόµενου χρονικού διαστήµατος,  µε µόνη την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω 
προθεσµίας εκ µέρους του Αναδόχου, η Επιτροπή δικαιούται να συντάξει Πρακτικό µη 
Παραλαβής, αναφέροντας λεπτοµερώς τους λόγους της µη παραλαβής. Το Πρακτικό 
µη Παραλαβής αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή των άρθρων 9 και 16 της 
παρούσας σύµβασης από τον Εργοδότη. 

Σε κάθε Πρακτικό, η Επιτροπή πρέπει να αναφέρει το εµπρόθεσµο ή µη της 
παράδοσης έκαστου των Παραδοτέων. Η Επιτροπή οφείλει να υποβάλλει στον 
Εργοδότη όλα τα Πρακτικά σε ένα (1) πρωτότυπο, αµέσως µετά την σύνταξή τους. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του έργου µε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, ο Εργοδότης δύναται να επιβάλει κυρώσεις σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα 
στο άρθρο 218 του Νόµου 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), εφαρµοζόµενου αναλογικά. 

 
Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης ενός παραδοτέου ή του έργου µπορεί µε 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτηµα του 
Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου 
συµβατικού χρόνου ή και χωρίς προηγούµενο αίτηµα του Αναδόχου, στην περίπτωση 
σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης 
του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία ή σε 
λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Εργοδότη. Μετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου παράδοσης, το έργο δεν 
παραλαµβάνεται από την Επιτροπή, µέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά µε την 
αιτηθείσα παράταση.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η αµοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των …………………….. (……………) Ευρώ, πλέον …………………. 
(………….) Ευρώ ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά …………………….. (…………………) Ευρώ.  

Η αµοιβή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά κατά την παραλαβή των 
παραδοτέων και συγκεκριµένα θα κατανεµηθεί σε επτά (7) ισόποσες δόσεις, οι οποίες 
θα καταβάλλονται µετά την υποβολή της Έκθεσης Εργασιών από τον ανάδοχο και 
την παραλαβή της µε σχετικό Πρωτόκολλο από την Επιτροπή Παραλαβής. 

Για την καταβολή του τιµήµατος απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 200 παρ. 4 του Ν. 4412/16: 

α. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τµήµατος, που αφορά η πληρωµή  
β. τιµολόγιο του αναδόχου 
γ. πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας 
καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 
Οι πληρωµές στο πλαίσιο της σύµβασης πραγµατοποιούνται µε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της 
αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου της σύµβασης, µε 
το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε παραδοτέου και κατόπιν έκδοσης 
αντίστοιχων αποφάσεων πληρωµής από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα 
παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι 
νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε τους ισχύοντες κάθε φορά νόµους και σχετικές 
εγκυκλίους. 

Στο ανωτέρω συνολικό ποσό περιλαµβάνονται η αµοιβή του Αναδόχου και των 
ανωτέρω  συνεργατών του, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριµένη 
περίπτωση έξοδά του, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 
φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε 
τρίτου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά 
για την οποία σύµφωνα µε τον νόµο είναι υπόχρεος, ποσού ανάλογου µε το ποσό 
που εισπράττει. 

Ρητά δε συµφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του 
ανωτέρω ποσού της συνολικής αµοιβής του και ότι τυχόν υποχρεώσεις του Αναδόχου 
έναντι των παραπάνω ή έναντι τρίτων για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών δεν 
δηµιουργούν καµιά υποχρέωση στον Εργοδότη. 

Ρητά συµφωνείται, επίσης, ότι δεν προβλέπεται ουδεµία τιµαριθµική 
αναπροσαρµογή της αµοιβής. 

Η καταβολή της αµοιβής γίνεται από τον υπόλογο του Εργοδότη στον Ανάδοχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης, ο Ανάδοχος 

προσκόµισε την υπ’ αριθµ. ………/…-…-2020 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
Τράπεζας …………………., η οποία ανέρχεται στο ποσό των …………………… Ευρώ 
(………..€) ίσο προς το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ µε λήξη την …/…/20... 

Η εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί στο όργανο που την εξέδωσε, µετά την 
ολοκλήρωση των όρων της παρούσας σύµβασης, ήτοι µετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν 
απαιτήσεων και των δύο µερών της παρούσας. 

Η ανωτέρω εγγύηση επέχει θέση ποινικής ρήτρας και µπορεί να ζητηθεί η µερική 
ή ολική κατάπτωσή της από τον Εργοδότη σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του 
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Αναδόχου µε τις υποδείξεις της ανωτέρω Επιτροπής ή λόγω καταγγελίας της 
σύµβασης.  

Επίσης, ο Εργοδότης σε ουδεµία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση µη 
έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ή καλής εκτέλεσης, 
λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής του έργου ή λόγω µη έγκαιρης 
αναζήτησής της από τον Ανάδοχο. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε 
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή 
τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της 
σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη τυχόν παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει 
συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση 
παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε 
τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας 
συµµόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης. 

 Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 

50% της προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσµα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς 
ΦΠΑ επί της συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 

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

 
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαφυλάττει το απόρρητο των στοιχείων που 
λαµβάνει γνώση κατά την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης αλλά και µετά τη λήξη 
της και να µη γνωστοποιεί έγγραφα και πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του, 
κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, χωρίς 
προηγούµενη συγκατάθεση του Εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µην εκχωρήσει, κατά τη διάρκεια της παρούσας 
σύµβασης, τα απορρέοντα από την παρούσα σύµβαση εισπρακτέα οικονοµικά 
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δικαιώµατά του σε οποιαδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, χωρίς την προηγούµενη 
έγγραφη συναίνεση του Εργοδότη. 

 
ΑΡΘΡΟ 12: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος για απεριόριστο χρόνο δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση 
των παραδοτέων συµπεριλαµβανοµένης και της δηµοσίευσης στο όνοµά του. 
Αντίθετα ο Εργοδότης, για λογαριασµό του οποίου ενεργεί ο Ανάδοχος, δικαιούται για 
απεριόριστο χρόνο να κάνει οποιαδήποτε χρήση των παραδοτέων του έργου, 
διαφυλάσσοντας κατά τα λοιπά τα ηθικά δικαιώµατα του Αναδόχου, όπως αυτά 
προβλέπονται στο Ν. 2121/1993 «Περί Πνευµατικής ιδιοκτησίας». 

 
ΑΡΘΡΟ 13: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να υποκατασταθεί από οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο, στη θέση του, για την υλοποίηση της ανατεθείσας σε αυτόν και 
περιγραφείσας στην παρούσα σύµβαση παροχής υπηρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 14: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Εάν από λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτοί ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έχουν 
κριθεί ως τέτοιοι από την νοµολογία, καταστεί αδύνατη η παροχή ή η χρησιµοποίηση 
των  υπηρεσιών, που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση, κανένα από τα 
συµβαλλόµενα  µέρη δεν ευθύνεται απέναντι στο άλλο. 

 
ΑΡΘΡΟ 15: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

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

 
ΑΡΘΡΟ 16: ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

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

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από 
τις καταστάσεις που αναφέρονται στην Παράγραφο Β6.  και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

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

 
ΑΡΘΡΟ 17: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις να υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της 
αναθέτουσας αρχής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την 
ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολής µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
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ΑΡΘΡΟ 19: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της παρούσας σύµβασης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί 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. 

Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εκτέλεση της σύµβασης αρµόδια 
δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Κέρκυρας. 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της θα γίνεται έπειτα από γραπτή 
συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών. 

 
Ο Ανάδοχος έλαβε γνώση όλων των εγγράφων, κανονισµών, νόµων και όρων 

που αναφέρονται παραπάνω, τα οποία και αποδέχεται ανεπιφύλακτα, είναι δε 
ενήµερος των λεπτοµερειών, ιδιοµορφιών, χρονικών περιορισµών του Εργοδότη, ως 
και των τοπικών συνθηκών για την παροχή της ως άνω υπηρεσίας. 

 
Σε πίστωση των συµφωνηθέντων συντάχθηκε η παρούσα σύµβαση, και αφού 

διαβάστηκε και έγινε αποδεκτό και από τα δύο µέρη το περιεχόµενό της, βεβαιώθηκε 
το περιεχόµενό της, µονογραφήθηκε σε όλες τις σελίδες της και υπογράφηκε από 
τους συµβαλλοµένους σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2)  
έλαβε έκαστος των συµβαλλοµένων. 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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