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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: 1257/12-08-2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 2/2021

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :
«Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business
Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»
•

Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
(CPV:79400000-8) για τις δράσεις του έργου :

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking
of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs»
του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020, και με ενάριθμο ΠΔΕ «2019ΕΡ30160009»
και κωδικό MIS : 5041432 , Προϋπολογισμός: εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ

(67.200,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 24%
Το έργο γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς Πόρους
των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

Επωνυμία
Ταχυδρομική διεύθυνση

Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία
Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 ,

Πόλη

Πύργος Ν. Ηλείας

Ταχυδρομικός Κωδικός

Τ.Κ. 27131

Τηλέφωνο

Τηλ.: +30 2621034154

Φαξ

Fax : +30 2621035064

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail : ilich-gr@otenet.gr , epetanil@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες

Λαμπροπούλου Αγγελική , τηλ.+302621034154
Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία
Ηρώων , Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 ,
fax : +30 2621035064 , e-mail :

ilich-gr@otenet.gr ,

epetanil@gmail.com , Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

Ημερομηνία
Δημοσίευσης
στο
Κεντρικό Πέμπτη , 12-08-2021
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.):
Αντικείμενο

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης &
Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business
Development Managers), που θα δημιουργηθεί
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Έργου «Ολιστική δικτύωση
δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων
(hubs)/ Holistic networking of creative industries via
hubs» & ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» του
Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου
Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT)
2014-2020

Προϋπολογισμός του έργου:

€ 67.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών:

Δευτέρα , 30-08-2021 και ώρα 12.30 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών:

Παρασκευή , 03-09-2021 και ώρα 10.30 π.μ.
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Επιμελητήριο Ηλείας και είναι ανεξάρτητος και
αυτοχρηματοδοτούμενος οργανισμός και λειτουργεί με τη μορφή του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου. Το Επιμελητήριο Ηλείας τελεί υπό τη διαχειριστική εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως προς τη νομιμότητα των πράξεών του, στο πλαίσιο της
παρεχόμενης σε αυτό αυτοτέλειας.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο ΚΑΔ: 94120000
‘’94120000 :

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ’’

Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.heliachamper.gr
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Ηλείας στην διεύθυνση : Επιμελητήριο
Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 .
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται εκτός από την Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr
στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Ηλείας , υπεύθυνος ενημέρωσης , Λαμπροπούλου Αγγελική
τηλ.+302621034154 , Δ/νση : Επιμελητηριακό Μέγαρο, 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων ,
Πύργος , Νομός Ηλείας , ΠΔΕ , Τ.Κ. 27131 , fax : +30 2621035064 , e-mail : ilich-gr@otenet.gr ,
epetanil@gmail.com , Ιστοσελίδα www.heliachamper.gr

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/16
και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους παρούσας.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου
Ηλείας λόγω της ένταξής του , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT)
2014-2020 και γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς
Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)
Το έργο έχει τίτλο : «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic
networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» στο πλαίσιο του
προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020, με ενάριθμο ΠΔΕ «2019ΕΡ30160009» και κωδικό
MIS : 5041432 .

1.3

Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης,
Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business Development Managers), που θα
δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» . Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου
CREATIVE@HUBS, μέσω του Παραδοτέου D.4.1.1 το Επιμελητήριο Ηλείας στοχεύει στην ανάθεση σε
εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) της οργάνωσης, διαχείρισης και του συντονισμού του
Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για λογαριασμό του
Επιμελητηρίου Ηλείας αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – εταίρων υλοποίησης του έργου
Creative@Hubs. Στην εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας, ο Hub Manager αναλαμβάνει να εξασφαλίσει
και γραμματειακή υποστήριξη για την ταχύτερη διοικητική διεκπεραίωση των απαιτήσεων που
προκύπτουν για το έργο.
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1.3.1: Περιγραφή αντικειμένου
Α/
Α

1

ΠΟΣΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του
Δημιουργικού Κόμβου (Business Development Managers), που
θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στο
πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου
67.200,00 €
Έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω
συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative
industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» του
Προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

79400000-8

D 4.1.1

67.200,00 €

1.3.2.: Τεχνικές προδιαγραφές – πληροφορίες έργου
Αναλυτικά οι Τεχνικές προδιαγραφές και επεξηγήσεις του Παραδοτέο 4.1.1. :
Το Επιμελητήριο Ηλείας συμμετέχει μέσω Προγραμματικής Σύμβασης (αριθμ. πρωτ. 102561/1181/0505-2020) ως φορέας υλοποίησης στο έργο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών
χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs»
του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του
Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για τα Στρατηγικά Έργα, υπό τον Άξονα
Προτεραιότητας 1 .
Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης, οι φορείς που υλοποιούν μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας το έργο είναι:
•
•
•
•
•
•

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)
Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτ/νιας
Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας
Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας
Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.
Στο πλαίσιο του έργου CREATIVE@HUBS, μέσω του Παραδοτέου D.4.1.1 το Επιμελητήριο Ηλείας
στοχεύει στην ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την οργάνωση, διαχείριση
και τον συντονισμό του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
για λογαριασμό του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ευρύτερα ως εταίροι
υλοποίησης του έργου Creative@Hubs.
Μέσω της ανάπτυξης ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των δημιουργικών
επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής της περιοχής, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης, Ανάπτυξης και
Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (θα αναφέρεται ως Business Development Manager ή Hub
Manager) έχει ως αποστολή να ενισχύσει τον δημιουργικό, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του
Δημιουργικού Κόμβου που θα αναπτυχθεί στην Ηλεία και να συμβάλει στην συνέργεια αυτού του Κόμβου
με τους υπόλοιπους 3 συνεργατικούς χώρους που αναμένεται να αναπτυχθούν στην ευρύτερη περιοχή της
Δυτικής Ελλάδας (2 στην Αιτωλοακαρνανία-1 στην Αχαΐα ) αλλά και 2 ακόμα στην Ελλάδα (1 στα Ιωάννινα
και 1 στη Ζάκυνθο) καθώς και 2 στην Ιταλία (1 στο Bari και 1 στη Foggia) –σύνολο 7- στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου Creative@Hubs του Στρατηγικού Προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.
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Ως κεντρικά σημεία για τις δημιουργικές επιχειρήσεις, οι συγκεκριμένοι κόμβοι προσφέρουν τον
πιο αποτελεσματικό τρόπο στήριξης της ανάπτυξης και της δημιουργίας δημιουργικών βιομηχανιών. Για
να επιτευχθεί αυτό, οι ίδιοι οι κόμβοι πρέπει να δικτυώνονται, να διαχειρίζονται και να συγκεντρώνουν
πόρους, να εφαρμόζουν και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές καθώς επίσης να υποστηρίζουν και να
εφαρμόζουν πολιτικές και ευκαιρίες για τον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.
Επίσης, οι δημιουργικοί κόμβοι είναι χώροι συνεργατικοί, δηλαδή χώροι στους οποίους οι άνθρωποι
μπορούν να εργαστούν, και να συνεργαστούν σε ένα περιβάλλον που διεγείρει το ενδιαφέρον, με όσο το
δυνατόν λιγότερους πόρους , σε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο τα στοιχεία οικονομία-τόπος-ανθρώπινο
δυναμικό, διαμορφώνουν ένα είδος οικοσυστήματος το οποίο είναι μοναδικό.
Λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αυτό, ο Hub Manager θα έχει αρμοδιότητες τέτοιες ούτως ώστε
να οργανωθεί και να προωθηθεί σωστά η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης των
επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας
στην Ηλεία , της δημιουργίας ισχυρών σχέσεων με φορείς χάραξης πολιτικής στην περιοχή αναφορικά με
τον κλάδο αλλά και δικτύωσης όλων των εμπλεκόμενων στην Δημιουργική Βιομηχανία. Επίσης, θα πρέπει
να μεριμνά για την έγκαιρη και άρτια οργάνωση, διαχείριση και υλοποίηση ιδεών, κατευθυντηρίων
γραμμών και στρατηγικών που αποφασίζονται από το εταιρικό σχήμα αλλά και τους φορείς της
Προγραμματικής Σύμβασης του έργου Creative@Hubs, αλλά και την επίβλεψή τους έως την ολοκλήρωση
αυτών. Ακόμα, θα συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου του Επιμελητηρίου Ηλείας και της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας όπως και με εκείνες των φορέων-μελών της Προγραμματικής Σύμβασης, με στόχο την
πλήρη πληροφόρηση των απαιτήσεων του έργου και των δεδομένων που προκύπτουν. Επιπλέον, θα
καθοδηγεί και θα ενθαρρύνει τους ενδιαφερόμενους και ωφελούμενους του κλάδου της Δημιουργικής
Βιομηχανίας ώστε να λαμβάνουν γνώση και να συμμετέχουν στις δράσεις του έργου Creative@hubs.
Στόχος είναι το Creative Hub της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να λειτουργεί υποστηρικτικά και
πάντα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 7 που θα δημιουργηθούν μέσω του Προγράμματος Creative@Hubs
συνολικά, ικανοποιώντας τις δράσεις και την στρατηγική που ακολουθείται από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας (εταίρο του έργου), την Περιφέρεια Ιωαννίνων, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια
της Απουλίας, για την ενίσχυση της Δημιουργικής Βιομηχανίας στις εμπλεκόμενες περιοχές. Επιπλέον, ο
Υπεύθυνος Οργάνωσης του Hub, θα προβαίνει σε εκείνες τις ενέργειες ώστε να ικανοποιηθούν οι Ειδικοί
στόχοι του έργου Creative@Hubs
Στην εκτέλεση της ζητούμενης υπηρεσίας, ο Hub Manager θα υποστηρίζεται από δική του
γραμματεία και ομάδα έργου για την ταχύτερη διοικητική διεκπεραίωση των απαιτήσεων που
προκύπτουν για το έργο. Πιο συγκεκριμένα , στα πλαίσια του παραδοτέου D.4.1.1 ο ανάδοχος καλείται να
στελεχώσει με δύο άτομα , το χώρο υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Ένα άτομο ως Hub Manager κι ένα ακόμη για τη γραμματειακή υποστήριξή
του . Το κόστος για την αμοιβή των δύο ατόμων συμπεριλαμβανομένου των ασφαλιστικών εισφορών τους
, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης διακήρυξης για το συνολικό χρονικό διάστημα
της σύμβασης του έργου και αφορά πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση για το κάθε άτομο ξεχωριστά .
Η αρχική διάρκεια του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 19-08-2022 .
Ωστόσο λόγω της έως τώρα πορείας υλοποιήσεως του έργου , θεωρείται δεδομένη η παράτασή του.
Σε περίπτωση παράτασης του έργου ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρήσει το προσωπικό του ως
είχε, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αξίωσης επιπρόσθετης αμοιβής για τον χρόνο παράτασης του έργου .
Η συνολική χρονική διάρκειας υλοποίησης του έργου , συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παράτασης ,
για την οποία δεσμεύεται ο Ανάδοχος να διατηρήσει το προσωπικό του , ορίζεται σε 24 μήνες (μέγιστος
χρόνος οι 24 μήνες) .
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την
διατήρηση του προσωπικού κατόπιν παράτασης του έργου , κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος . Η
απόφαση κατακύρωσης κι ανάθεσης Αναδόχου , του συγκεκριμένου έργου και της παρούσας
διακήρυξης , θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η τυχών καταβληθείσα αμοιβή του
καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, με απόφαση που εισηγείται η Ομάδα Έργου , που
εκδίδεται και επικυρώνεται μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας . Η
δε επιχείρηση – Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επιστροφή της ως άνω καταβληθείσας αμοιβής .
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Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει ήδη συμπληρώσει 24 μήνες εκτέλεσης του έργου
συμπεριλαμβανομένης της παραταθείσας περιόδου και το έργο εξακολουθεί να υλοποιείται , δύναται να
αποχωρήσει από το έργο χωρίς καμία επίπτωση . Όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω , σε περίπτωση
παράτασης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται, ωστόσο σε αντίστοιχη επέκταση
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Προϋπολογισμός Δράσης : Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά
χιλιάδων διακοσίων ευρώ, 67.200,00€ συμπ. ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων κρατήσεων,
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 54.193,55€, ΦΠΑ: 13.006,45€).

Χρονοδιάγραμμα : Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της , έως το τέλος του έργου
CREATIVE@HUBS (19 Αυγούστου 2022), με δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί το έργο ή η
συγκεκριμένη δράση , χωρίς όμως επέκταση του οικονομικού αντικειμένου. Επισημάνεται ότι λόγω της
έως τώρα πορείας υλοποιήσεως του έργου , θεωρείται δεδομένη η παράτασή του. Σε κάθε περίπτωση
λοιπόν παράτασης του έργου ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρήσει το προσωπικό που σχετίζεται με
το χώρο υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
ως είχε, χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αξίωσης επιπρόσθετης αμοιβής για τον χρόνο παράτασης του
έργου . Η συνολική χρονική διάρκειας υλοποίησης του έργου , συμπεριλαμβανομένης της πιθανής
παράτασης , για την οποία δεσμεύεται ο Ανάδοχος να διατηρήσει το προσωπικό του , ορίζεται σε 24
μήνες (μέγιστος χρόνος οι 24 μήνες) .
Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας σύμφωνα με τα ανωτέρω , παρατείνεται αυτοδίκαια και η
διάρκεια σύμβασης του Ανάδοχου με έγγραφο που θα του κοινοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή ,
προκειμένου να ληφθεί και η συναίνεσή του για την αποδοχή του χρόνου παράτασης . Σε περίπτωση
άρνησής του , ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος . Η απόφαση κατακύρωσης κι ανάθεσης Αναδόχου , του
συγκεκριμένου έργου της παρούσας διακήρυξης , θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η
τυχών καταβληθείσα αμοιβή καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, με απόφαση που εισηγείται η
Ομάδα Έργου , που εκδίδεται και επικυρώνεται μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής του
Επιμελητηρίου Ηλείας . Η δε επιχείρηση υποχρεούται σε άμεση επιστροφή της ως άνω καταβληθείσας
αμοιβής .
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου συμπεριλαμβανομένης κάθε ενδεχόμενης
παράτασης δεν δύναται να ξεπερνά συνολικά τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες .
1.3.3.: Λοιπές πληροφορίες του έργου
Η διάρκεια εκτέλεσης της συγκεκριμένης σύμβασης ορίζεται στην παράγραφο 1.3.2 και θα
επικαιροποιηθεί οριστικά αφού προηγουμένως υπογραφθεί η σύμβαση του υποδείγματος III από τα
συμβαλλόμενα μέρη . Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει στη τεχνική προσφορά το
αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων. Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του Έργου είναι ο μέγιστος
αποδεκτός για τον Ανάδοχο. Προσφορά που προβλέπει χρόνο υλοποίησης μεγαλύτερο ή μικρότερο από
τον προβλεπόμενο θα απορρίπτεται.
Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των
εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ, € 67.200,00 ευρώ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 54.193,55 ευρώ
, ΦΠΑ (24%): € 13.006,45 ευρώ).
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Αναλυτική περιγραφή του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παράγραφο
1.3.1. της παρούσας διακήρυξης
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
με βάσει μόνο την τιμή .
Το έργο με το ακρωνύμιο Creative@Hubs του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020,
το οποίο εγκρίθηκε στη 1η πρόσκληση του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020 για τα
Στρατηγικά Έργα, εντάσσεται υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 1 και Επικεφαλής Δικαιούχος του έργου είναι
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας , ενώ το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει ακόμα 5 φορείς το Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) , το Επιμελητήριο
Αιτ/νιας , το Επιμελητήριο Αχαΐας , το Επιμελητήριο Ηλείας και το Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο .
Στόχος του έργου είναι να συγκροτηθεί ένα περιφερειακό δίκτυο επιχειρήσεων της Πολιτιστικής
και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της διάθεσης του σε σχετικές
επιχειρήσεις, για τη διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης, διοργάνωση
εκδηλώσεων σε τοπικό, περιφερειακό , εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Creative@Hubs στη Δυτική Ελλάδα
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του έργου Creative@Hubs στοχεύει στη δημιουργία 4
συνεργατικών χώρων – Κόμβων (HUBs) για δημιουργικές επιχειρήσεις (Creative Industries) στους 3
Νομούς της: Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας, συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000,00€.
Η λειτουργική διασύνδεση των χώρων αυτών, θα συμβάλλει στη συγκρότηση ενός περιφερειακού
δικτύου επιχειρήσεων της Δημιουργικής και Πολιτιστικής βιομηχανίας μέσω της διάθεσης τους σε σχετικές
με το αντικείμενο επιχειρήσεις, για την διεξαγωγή εκπαιδεύσεων, σεμιναρίων, ενεργειών δικτύωσης,
διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Στόχος είναι η λειτουργία ενός κόμβου επιχειρήσεων του κλάδου (Creative Hub) διαρθρωμένου
και στις τρεις περιφερειακές ενότητες που θα αποτελέσει σημείο αιχμής για την τοπική
επιχειρηματικότητα . Πρόκειται για ένα έργο μέσω του οποίου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας φιλοδοξεί
να αξιοποιήσει υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της, στην υπηρεσία του κλάδου των Δημιουργικών
Βιομηχανιών (Creative Industries) που χαρακτηρίζεται ως πολλά υποσχόμενος και αναπτυσσόμενος
πανευρωπαϊκά αλλά και τοπικά.
Συγκεκριμένα προβλέπονται τα κάτωθι:
•

Η ίδρυση και δημιουργία συνεργατικών χώρων δικτύωσης (HUBs) που απευθύνονται σε νέες ή
αναδυόμενες επιχειρήσεις, διαθέτοντας χώρο συνεργασίας (co-working spaces) και πρόσβασης σε ένα
δίκτυο παραγόντων και φορέων. Τα HUBs θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της
χρήσης καινοτόμων εργαλείων και στη δημιουργία συνεργιών με παρόμοιους φορείς μέσω εταιρικών
συμφωνιών. Παράλληλα, θα ενεργοποιηθούν και θα λειτουργήσουν επιχειρηματικά HUBs που θα
κατευθύνουν στην ανάλυση των βασικών συντελεστών επιτυχίας και των κριτηρίων βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων των τεσσάρων Περιφερειών.

•

Η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός συστήματος δικτύωσης μέσω της χρήσης WEB2.0 περιβάλλοντος, όπου
θα συνδέει τις δημιουργικές βιομηχανίες (creative industries) με τη Δημόσια Διοίκηση, τα
Επιμελητήρια και με Ακαδημαϊκά -Ερευνητικά και Παραγωγικά Κέντρα. Στόχος της δικτύωσης είναι να
δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο και η κατάλληλη υποδομή για την ανάπτυξη εργαλείων που
παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους

•

Η διοργάνωση μίας σειράς δράσεων και ενεργειών ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας των
εγκατεστημένων κόμβων δικτύωσης (HUBs), τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο,
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με σκοπό τη σωστή αξιοποίηση των ωφελειών που επιτυγχάνονται μέσα από την υλοποίηση του
Έργου.
Η συμμετοχή των φορέων συνεργασίας [τα 3 Επιμελητήρια της Περιφέρειας (Αχαΐας,
Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας), το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης –
Πάντειο Πανεπιστήμιο] συμβάλλει στην υλοποίηση ενός μηχανισμού ενισχυμένης συνέργειας μεταξύ των
δημιουργικών επιχειρήσεων και των φορέων χάραξης πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί όχι μόνο η
ικανότητα των περιφερειών για τη δημιουργία νέων γνώσεων και καινοτομίας αλλά και η εξωστρέφεια
των επιχειρήσεων και το κυριότερο, η βιωσιμότητα των Κόμβων .

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:


του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4605/2019



του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο
2007 -2013»,



του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,



του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,



της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,



του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,



του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,



του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,



του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,



του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,



του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”



της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»



των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
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δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.


Τη Συστατική Πράξη του Επιμελητηρίου Ηλείας και τις ισχύουσες διατάξεις του ΑΚ καθώς και την ειδική
νομοθεσία ,



Το Ν.4497/2017(ΦΕΚ Α’ 171/13-11-2017)Μέρος Β΄, Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας ,



Το από 26-09-2019 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των φορέων: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), Επιμελητήριο
Π.Ε. Αιτ/νιας, Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας, Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας, Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο



την από 05-05-2020 (αριθμ. πρωτ. 102561/1181/05-05-2020) Προγραμματική σύμβαση μεταξύ των
φορέων: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
“ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” (Ι.Τ.Υ.Ε.-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ), Επιμελητήριο Π.Ε. Αιτ/νιας, Επιμελητήριο Π.Ε. Αχαΐας,
Επιμελητήριο Π.Ε. Ηλείας, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο για την
υλοποίηση του έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/
Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs» του
προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020 και τα παραρτήματα και τυχόν τροποποιήσεις αυτής .



Το υπ.αρίθμ. 1172/03-08-2021 Εγκεκριμένο Πρωτογενές Αίτημα που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ :
21REQ009020763 2021-08-03



Την Απόφαση με αρ 36/04-08-2021 της συνεδρίασης της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου
Ηλείας , με την οποία προκηρύσσεται ο παρόν διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 30-08-2021 και ώρα 12.30 μ.μ.
βάσει του άρθρου 121 παρ.1γ του ν.4412/2016.
Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η Παρασκευή 03-09-2021 και η αποσφράγιση των
προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Επιμελητήριου Ηλείας .
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Ηλείας στην διεύθυνση :
Επιμελητήριο Ηλείας , 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλατεία Ηρώων , Πύργος Ν. Ηλείας , Τ.Κ. 27131 .
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο
πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.

1.6

Δημοσιότητα

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα με έδρα το νομό Ηλείας
, η οποία είναι η ‘’ΠΡΩΤΗ’’
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο
και εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης.
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη της
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.heliachamper.gr
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
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α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 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.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.

2.

Η Παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
- Παράρτημα Ι , Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
- Παράρτημα ΙΙ , Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
- Παράρτημα III , Σχέδιο Σύμβασης .
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας .
(Προδιαγραφές , Δικαιολογητικά κτλ.)

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.).
Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στα γραφεία
της αναθέτουσας αρχής όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 08.30 πμ - 14.30 μμ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της
ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η
ελληνική έκδοση.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
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 ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (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 προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρθρο 72, του Ν.
4412/2016 )

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο.
2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους :
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
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Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.2.4. 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,
(γ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(δ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(ε) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
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2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.2.6. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
2.2.3 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα πρέπει να καλύπτουν τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια, προκειμένου να
έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, (2017-2018-2019)
τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του συνόλου των κατηγοριών του υπό ανάθεση
έργου για τα οποία θα υποβάλλουν προσφορά χωρίς το ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο
συνολικός κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή
μεγαλύτερος του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου χωρίς το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά είναι αποδεκτή η άθροιση της
οικονομικής επάρκειας των μελών της .Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης καθιστά την προσφορά
απαράδεκτη.
Παράλληλα ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, θα πρέπει να έχει υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων, (2017-2018-2019) . Στις περιπτώσεις που ΔΕΝ παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς
σύνταξη ισολογισμών προσκομίζονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3)
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, (2017-2018-2019) ή για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται εφόσον δεν έχει συμπληρώσει τα τρία χρόνια .
2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού):
α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας:
1. να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον έργο (προϋπολογισμού τουλάχιστον το 100% του
προϋπολογισμού της προκηρυσσόμενης σύμβασης) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
δομών και δικτύων επιχειρηματικής συνεργασίας που σχετίζονται με την καινοτομία
2. να έχουν υλοποιήσει επιτυχώς ένα (1) τουλάχιστον έργο (προϋπολογισμού τουλάχιστον το 100% του
προϋπολογισμού της προκυρησσόμενης σύμβασης) με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή /και Προγραμμάτων (διασυνοριακά,
διαπεριφερειακά, διακρατικά κτλ) με αντικείμενο την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της
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επιχειρηματικότητας (δράσεις αξιολόγησης νέων ομάδων επιχειρηματιών, δράσεις συμβουλευτικής και
εκπαίδευσης για ομάδες νέων επιχειρηματιών καθώς επίσης και δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητας).
Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την κατάθεση πίνακα έργων, παρόμοιων εργασιών
που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη πενταετία .
- Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΠΡΟΥΠ/
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΜΕΡ.
ΑΡΧΗ /
ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΦΑΣΗ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Α/Α
ΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας
Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου Αναδόχου, Σύμβαση, κλπ)
- Προς απόδειξη της υλοποίησης των παραπάνω, ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει τα
παρακάτω:
- Πιστοποιητικά/ Πρωτόκολλα /βεβαιώσεις παραλαβής / ολοκλήρωσης : αν οι αποδέκτες των
υπηρεσιών είναι φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση που δεν έχει
ολοκληρωθεί το έργο , απαιτείται η απόφαση ανάθεσης ή το αντίγραφο της σύμβασης και όποιο
άλλο πρόσφορο έγγραφο όπου να αποδεικνύεται η υλοποίηση του έργου .
- Αν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται , η βεβαίωση του
εργοδότη για την ολοκλήρωση του έργου ή αντίγραφο της σύμβασης και όποιο άλλο πρόσφορο
έγγραφο όπου να αποδεικνύεται η υλοποίηση του έργου
- θα πρέπει να καταχωρήσει τον ανωτέρω κατάλογο έργων στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ
β) να διαθέτουν οργάνωση, δομή, ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους και μέσα, με
τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό
ανάθεση Έργου και συγκεκριμένα να διαθέτουν ομάδα έργου με τουλάχιστον 5 μέλη
συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου Έργου και του αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου. Αναλυτικά και για
τους σκοπούς του έργου από τον Ανάδοχο η ομάδα έργου θα πρέπει να έχει ως εξής:
i. Υπεύθυνο Έργου ο οποίος καλύπτει σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
•

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών
της αλλοδαπής,

•

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,

•

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία/ προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα στην διαχείριση / συντονισμό / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή /και Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά
κτλ),

•

Εμπειρία ως Υπεύθυνος Έργου / μέλος ομάδας έργου σε τουλάχιστον ένα έργο με αντικείμενο την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών και δικτύων επιχειρηματικής συνεργασίας, ή την
ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας (δράσεις αξιολόγησης νέων
ομάδων επιχειρηματιών, δράσεις συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για ομάδες νέων
επιχειρηματιών καθώς επίσης και δράσεις επικοινωνίας και δημοσιότητα).
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•

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

ii. Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου ο οποίος καλύπτει σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
•

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών
της αλλοδαπής,

•

Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής,

•

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 10ετή εργασιακή εμπειρία/ προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον
ιδιωτικό τομέα στην διαχείριση / συντονισμό / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ή /και Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά
κτλ),

•

Εμπειρία ως μέλος ομάδας έργου σε τουλάχιστον ένα έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης δομών και δικτύων επιχειρηματικής συνεργασίας, ή την ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της επιχειρηματικότητας (δράσεις αξιολόγησης νέων ομάδων επιχειρηματιών, δράσεις
συμβουλευτικής και εκπαίδευσης για ομάδες νέων επιχειρηματιών καθώς επίσης και δράσεις
επικοινωνίας και δημοσιότητα).

•

Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

iii. Δύο τουλάχιστον μέλη τα οποία διαθέτουν ή συνδυάζουν επαρκώς τα παρακάτω κριτήρια:
•

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της
αλλοδαπής,

•

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία/ προϋπηρεσία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα στη διαχείριση ή/και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων
ή /και Προγραμμάτων και εμπειρία ως μέλος ομάδας έργου σε τουλάχιστον ένα έργο συναφές με
το φυσικό αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου

•

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

iii. Ένα τουλάχιστον μέλος το οποίο διαθέτει ή συνδυάζει επαρκώς τα παρακάτω κριτήρια:
•

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμων τίτλων σπουδών της
αλλοδαπής,

•

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον 3ετή γενική επαγγελματική εμπειρία

•

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ποσοστό 60% των απαιτούμενων στελεχών της Ομάδας Έργου θα πρέπει να
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του οικονομικού φορέα ή (σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων) των μελών της ένωσης. Ως στελέχη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
νοούνται τα άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και τα μέλη ΔΣ, οι διαχειριστές και όσοι
εκπροσωπούν νομίμως τον οικονομικό φορέα.
Για τα μέλη της ομάδας έργου υποβάλλονται αναλυτικά τα βιογραφικά τους σημειώματα. Επίσης τα
στελέχη που θα απασχοληθούν στο έργο θα αναφέρονται ονομαστικά και θα παρατίθενται για το καθένα
τα εξής στοιχεία:
- Θέση στο οργανωτικό σχήμα του έργου (π.χ. Υπεύθυνος έργου , μέλος ομάδας)
- Το αντικείμενο εργασίας του
- Συμμετοχή στο έργο σε ανθρωπομήνες
- Σχέση με την εταιρεία (πχ υπάλληλος , συνεργάτης κτλ)
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Επεξήγηση : Η στελέχωση του χώρου υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί
στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν σχετίζεται με την Ομάδα Έργου που αφορά την παράγραφο
2.2.5 σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Ο Ανάδοχος δύναται να προσλάβει
διαφορετικά άτομα για τη στελέχωση του χώρου υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα
δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας τα οποία θα συντονίζονται και θα ακολουθούν τις
υποδείξεις της ομάδας έργου του Αναδόχου .
- Παρατίθεται το υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρεία

Ονοματεπώνυμο

Αντικείμενο

Θέση
στην
Ομάδα
έργου

Σχέση
με
την
εταιρεία

Ποσοστό
συμμετοχής
(%)

Όλα τα προαναφερθέντα προσόντα των στελεχών της Ομάδας έργου του οικονομικού φορέα, θα
προσκομίζουν
σχετικά αποδεικτικά μέσα στον κατάλογο των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών. Το ίδιο ισχύει και για τα
ελάχιστα
προσόντα των οικονομικών φορέων.
Κάθε πρόσφορο μέσο απόδειξης το οποίο δύναται ευκρινώς να θεωρηθεί επαρκές, κρίνεται αποδεκτό
2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού,
να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες συναφών προτύπων διασφάλισης ποιότητας και συγκεκριμένα να
διαθέτουν:
α) το διεθνές πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο αυτού, προσκομίζοντας
σχετικό πιστοποιητικό εν ισχύ που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα σε σχετικό με το αντικείμενο
του έργου πεδίο εφαρμογής και
β) το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO / IEC 27001:2013 ή ισοδύναμο αυτού, προσκομίζοντας σχετικό
πιστοποιητικό εν ισχύ που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα
Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς
διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη.
Επίσης, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά
εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
2.2.7 Υπεργολαβία
Δεν γίνεται δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή η ανάθεση, υπό μορφή υπεργολαβίας, από τον οικονομικό
φορέα σε τρίτους.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3,
2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα I , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
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Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α
της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς
σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Το ΤΕΥΔ είναι αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας
www.heliachamber.gr μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης .
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το
οποίο υπογράφεται, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, από κάθε ένα από τα ως άνω πρόσωπα.
Η υποχρέωση υπογραφής αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της
παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ανά περίπτωση.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο
Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα – (Υποβάλλονται κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.2 έως 2.2.6, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
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 Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 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.
Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) για τις παραγράφους 2.2.2.2 και 2.2.2.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
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καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.2.6. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα χωρίς θεώρηση
γνησίου υπογραφής ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο .
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος, θα πρέπει να έχει υποβάλλει Ισολογισμούς των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων, (2017-2018-2019) τους οποίους μας προσκομίζει όπως νομίμως ισχύουν και έχουν υποβληθεί .
Στις περιπτώσεις που ΔΕΝ παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς σύνταξη ισολογισμών
προσκομίζονται υποχρεωτικά οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων
διαχειριστικών χρήσεων, (2017-2018-2019) ή για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται εφόσον
δεν έχει συμπληρώσει τα τρία χρόνια .
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
Α) , Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης ανάλογων έργων, που εκτέλεσε ή συμμετείχε επιτυχώς ο υποψήφιος
εντός της τελευταίας πενταετίας πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού , σύμφωνα με το
υπόδειγμα της παραγράφου 2.2.5 , συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή συμβάσεις
ανάθεσης ή χρηματοδότησης (σε περίπτωση δικαιούχων).
Β) Προσκόμιση εκτύπωσης από www1.gsis.gr/taxisnet – του πεδίου → Προσωπ. Πληρ/ση. → Στοιχεία
Μητρώου /Επιχειρήσεις .
Β.5. Η προσκόμιση πιστοποιητικών για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 . Για την απόδειξη αυτών οι
υποψήφιοι ανάδοχοι προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των πιστοποιητικών .
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
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χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
μόνο της τιμής.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στη παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης,
για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος.
Οι περιεχόμενοι στην διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά
απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί
δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ
μέρους του υποψηφίου των όρων της παρούσας.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει
ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει
αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των
στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις / κοινοπραξίες υποψηφίων, που υποβάλλουν κοινή
προσφορά, όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας / ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση / κοινοπραξία η
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα
προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο
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περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης
των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση προσφορά υποψηφίου
όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή ή γνήσια. Η
απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται ο διαγωνισμός.
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως
απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Προσφορές που είναι εξαιρετικά χαμηλές και δεν ανταποκρίνονται ή δεν δικαιολογούν το εκτιμώμενο
κόστος του έργου για το σύνολο του έργου απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη
γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.
Το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει το σύνολο των ζητουμένων με την διακήρυξη
υπηρεσιών/παραδοτέων , εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται .
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, τεχνικές και
οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική και
χρηματοοικονομική επάρκεια.
Η γλώσσα διενέργειας του διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης είναι η Ελληνική. Επί ποινή
αποκλεισμού τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που
είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού, συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή προσκομίζεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική μαζί με το υποβαλλόμενο
έγγραφο και σε κάθε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει η επίσημη μετάφραση. Δικαιολογητικά και
έγγραφα που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδος, συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από επίσημη
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Εάν έγγραφο υπογράφεται ή είναι πιστοποιημένο από μη
ελληνική δημόσια αρχή, αυτό πρέπει να υποβάλλεται με επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης
(apostilled).
Οι τιμές της Προσφοράς είναι επί ποινή αποκλεισμού σε ευρώ.
Η Σύμβαση, που θα καταρτιστεί με τον Ανάδοχο θα έχει τους όρους, που περιλαμβάνονται στο
«Παράρτημα III - Σχέδιο Σύμβασης» της παρούσας.
Όσοι υποψήφιοι νομιμοποιούνται να συμμετάσχουν στο εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού και δεν έχουν
προηγουμένως απορριφθεί έχουν δικαίωμα πρόσβασης και εξέτασης αυτοπροσώπως ή με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στους αποσφραγισμένους φακέλους των άλλων υποψήφιων σε ημέρα και
ώρα που ορίζει και γνωστοποιεί η Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα για πρόσβαση και εξέταση φακέλων με
άλλο τρόπο ή σε άλλο χρόνο απορρίπτονται ως απαράδεκτα. Η εξέταση των προσφορών των άλλων
υποψήφιων γίνεται παρουσία ενός τουλάχιστον εκπροσώπου της Αναθέτουσας Αρχής εντός της έδρας της
χωρίς να επιτρέπεται η απομάκρυνση στοιχείων των φακέλων από το χώρο και η λήψη φωτοαντιγράφων ή
αντιγράφων με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίησης, αναπαραγωγής ή αναμετάδοσης. Οι παραπάνω
υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση με την παραπάνω διαδικασία όλων των εγγράφων και
στοιχείων που περιλαμβάνονται στις προσφορές αποκλειστικά για το σκοπό της έννομης προστασίας τους.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο
φάκελο μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5,
είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, στην
διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131
είτε (β) με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier προς την Αναθέτουσα Αρχή,
στην διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131
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είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, στην διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου &
Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται
δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον
διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5
της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των
προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα
παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η
αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού σημειώνει
στο πρακτικό της , την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή
την ακριβή ώρα που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ώρα που κατατέθηκε στο
πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να
αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του
«ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Για την : «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου
(Business Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» στο
πλαίσιο του έργου: CREATIVE@HUBs
“Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of
creative industries via hubs ’’
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου & Πλ.Ηρώων, 1ος όροφος , Πύργος Ηλείας , Τ.Κ. 27131
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Παρασκευή , 03-09-2021 και ώρα 10:30 π.μ.
Καταληκτική Ημερομηνία Προσφορών : Δευτέρα , 30-09-2021 και ώρα 12:30 μ.μ.
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»
Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η
οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος
(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).
Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά», (βλέπε παράγραφο 2.4.3)
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίς να
καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, (βλέπε παράγραφο 2.4.4).
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Η αναθέτουσα αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των φακέλων που
συνοδεύουν την προσφορά ή για τη μη εμπρόθεσμη υποβολή της προσφοράς. Δεν θα παραληφθούν
φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμη και εάν η αναθέτουσα
αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.
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Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία
υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο
πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η προσφορά στην
κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε
στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα :
α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),
β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και
γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους
τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο.
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό
χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία
περιλαμβάνουν επί ποινή αποκλεισμού :
Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου
doc, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Ι),
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
(Συμπληρώνεται τα μέρη Ι έως ΙV και σφραγίδα και υπογραφή στο μέρος VI τελικές δηλώσεις )
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης .
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» πρέπει να περιέχει επί ποινή απόρριψης τα ακόλουθα:
(α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι:
1. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του Οργάνου Λήψης Αποφάσεων της
Αναθέτουσας Αρχής, ματαίωσης, ακύρωσης ή διακοπής του διαγωνισμού.
2. Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.
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3. Η προσφορά συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην
διακήρυξη.
4. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς του ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα
στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών, που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και αποτελούν κατά δήλωση των συντακτών τους εμπορικό ή
επιχειρηματικό απόρρητο.
6. Συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
7. Θα αναλάβει καθήκοντα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.
8. Ότι σε περίπτωση παράτασης του έργου δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό που θα διαθέσουν
στο χώρο υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας,
χωρίς να δικαιούνται επιπλέον αμοιβής για την παραταθείσα περίοδο. Η συνολική χρονική διάρκειας
υλοποίησης του έργου , συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης παράτασης , ορίζεται σε 24 μήνες . Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει ήδη συμπληρώσει 24 μήνες εκτέλεσης του έργου συμπεριλαμβανομένης
της παραταθείσης περιόδου και το έργο εξακολουθεί να υλοποιείται , δύναται να αποχωρήσει ο Ανάδοχος
από το έργο χωρίς καμία επίπτωση. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις
και δεσμεύσεις για την διατήρηση του προσωπικού κατόπιν παράτασης του έργου , κηρύσσεται
αυτομάτως έκπτωτος . Η απόφαση κατακύρωσης κι ανάθεσης Αναδόχου , του συγκεκριμένου έργου της
παρούσας διακήρυξης , θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η τυχών καταβληθείσα
αμοιβή καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, με απόφαση που εισηγείται η Ομάδα Έργου , που
εκδίδεται και επικυρώνεται μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας . Η δε
επιχείρηση-Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επιστροφή της ως άνω καταβληθείσας αμοιβής .
(β) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, χωρίς θεώρηση γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει ότι ικανοποιεί τις
απαιτήσεις των παραγράφων 2.2.3-2.2.7.
(γ) Αναλυτική περιγραφή του προφίλ του προσφέροντος : θα πρέπει να γίνεται αναφορά στα
στοιχεία του προσφέροντος (όνομα, επωνυμία, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα αρμοδίου
εκπροσώπου για την προσφορά), περιγραφή της επιχειρηματικός δομής (νομική μορφή,
οργανόγραμμα, σύντομο ιστορικό κ.λπ.) και του συνόλου των δραστηριοτήτων (αντικείμενο,
πελατολόγιο, κλπ), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος
για το συγκεκριμένο έργο.
(δ) Αναλυτική περιγραφή της τεχνικής προσφοράς και της μεθοδολογίας για την υλοποίηση του έργου
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι προσφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τις απαιτήσεις και
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 της Διακήρυξης
(ε) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου
(π.χ. δείγματα , έντυπα είτε ψηφιακά) και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα
Διακήρυξη.
Σε περίπτωση που ο προσφέρων αποτελεί Ένωση οικονομικών φορέων, την υποχρέωση υποβολής των (α)
έως (γ) παραπάνω έχουν όλα τα μέλη της Ένωσης.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το υπόδειγμα στο Παράρτημα II της διακήρυξης
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα της παρούσης διακήρυξης .
Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιοδήποτε προσφερόμενο είδος θα εκφράζονται σε Ευρώ.
Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση
σύμφωνη με την κείμενη νομοθεσία .
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Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους Πίνακες
Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης
δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί
του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς.
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενο
είδος ή υπηρεσία για να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης
φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενο είδος ή υπηρεσία αξιολογήθηκε κατά την Τεχνική Προσφορά και
δεν αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά ή αναφέρεται χωρίς τιμή ή που αναφέρεται στην Οικονομική
Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η
τιμή μονάδας.
Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που η τιμή της υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτες. Οι τιμές της
προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προμηθευτή μέχρι και την τελευταία οριστική τμηματική παραλαβή
των ειδών της προμήθειας ή των παρεχομένων υπηρεσιών.
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται,
κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες
τιμών ή να τους τροποποιήσουν.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν
είκοσι ημερών (120) 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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν 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.
2.4.6 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 πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4.
(Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
ι) η οποία δεν καλύπτει ή παραλείπει ή δεν συμμορφώνεται με όρο της παρούσης Διακήρυξης
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ηλείας , στην διεύθυνση : 28 ης Οκτωβρίου
1 & Πλ.Ηρώων , 27131 Πύργος Ηλείας, αίθουσα 2ου Ορόφου, στις 03-09-2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.30 π.μ .
Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά τα άρθρα 100και 117 τουν.4412/2016. Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς , όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης.
Η Επιτροπή του διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να αποσφραγίσει τον φάκελο των
δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μια δημοσία
συνεδρίαση.
Τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας αποσφράγισης έχουν ως εξής:
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην
διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από
το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική
προσφορά, ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εάν δεν αποσφραγιστούν με την ίδια
ως άνω διαδικασία, μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούν ται σε
ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης
ή την πρόσκληση.
β) Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν αποσφραγισθεί οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
στο προηγούμενο στάδιο και μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της
σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών,
εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό
της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του
οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής.
Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό
και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών
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προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και
ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές
κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των
προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού
αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
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 του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.2
της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 2.2.6 αυτής.
Αν μετά την αποσφράγιση και 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, μέσω του Συστήματος, 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.Δ., 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 άρθρα 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την
Επιτροπή του Διαγωνισμού 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.

3.3

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.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός
υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα
που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Ενστάσεις

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε
(5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει
αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το
παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της
ένστασης.

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλο ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου .
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4

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

4.5

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.5.1. 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 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6

Εκχωρήσεις - μεταβιβάσεις της σύμβασης

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. Κατ’ εξαίρεση ο
Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, κατόπιν συναίνεσης της Αναθέτουσας Αρχής, τις απαιτήσεις του
έναντι αυτής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να
ενημερώσει εγγράφως και να καταθέσει όλα τα νόμιμα παραστατικά εκχώρησης στην Αναθέτουσα Αρχή.
Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλο ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για
λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλο ή
εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου,
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός
ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει με την οριστική παραλαβή των
παραδοτέων και την σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής που έχει
οριστεί από την Αναθέτουσα αρχή και εφόσον ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει τα νόμιμα παραστατικά
προκειμένου να πληρωθεί και έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά για την πληρωμή της παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι:
(α) Πρωτόκολλο προσωρινής/οριστικής παραλαβής,
(β) Τιμολόγιο πώλησης και δελτίο αποστολής του Αναδόχου,
(γ) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοιδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται εφόσον ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία η προβλεπόμενη παρακράτηση
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται
υποχρεωτικά έκπτωτος από την 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 των παρατάσεων. Επίσης κηρύσσεται
αυτομάτως έκπτωτος σε περίπτωση παράτασης του έργου και αρνηθεί τη διατήρηση του προσωπικού που
θα διαθέσει στο χώρο υπηρεσίας του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας , δεδομένης ότι δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή για την παραταθείσα περίοδο . Σε αυτήν
την περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης κι ανάθεσης Αναδόχου , του συγκεκριμένου έργου της παρούσας
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διακήρυξης , θεωρείται αυτοδικαίως ως μηδέποτε εκδοθείσα και η τυχών καταβληθείσα αμοιβή
καθίσταται ολικά ή μερικά αμέσως απαιτητή, με απόφαση που εισηγείται η Ομάδα Έργου , που εκδίδεται
και επικυρώνεται μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ηλείας . Η δε
επιχείρηση-Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση επιστροφή της ως άνω καταβληθείσας αμοιβής .
Η συνολική χρονική διάρκειας υλοποίησης του έργου , συμπεριλαμβανομένης της ενδεχόμενης
παράτασης , ορίζεται σε 24 μήνες .
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση 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 ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων
προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές
προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με
την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
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.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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 προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της σύμβασης

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα αντικείμενα της σύμβασης (έκθεση πεπραγμένων ,
παραδοτέα , δικαιολογητικά κτλ ) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλ.
Ηρώων , σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 1.3.2 . Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των
αντικειμένων της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου
παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή
άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των
συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος.
6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την επιτροπή
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα αντικείμενα της σύμβασης, τουλάχιστον
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση παραδοτέου , ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία
αποδεικτικό, θεωρημένο από την επιτροπή παραλαβής έργου , στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία
προσκόμισης του παραδοτέο και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2

Παραλαβή Παραδοτέων - Χρόνος και τρόπος παραλαβής παραδοτέων

6.2.1. H παραλαβή των αντικειμένων της σύμβασης γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής. Κατά την
διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων γίνεται μετά την
παραλαβή των αντικειμένων της σύμβασης στους χώρους εγκατάστασης και του ελέγχου της
προβλεπόμενης και ορθής παραλαβής αυτών .
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την Επιτροπή Παραλαβής
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
6.2.2. Η παραλαβή των παραδοτέων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής θα
πραγματοποιηθεί εντός 10 εργασίμων ημερών από την παραλαβή των παραδοτέων .
Αν η παραλαβή των παραδοτέων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την
επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που παραλαμβάνει τα παραδοτέα αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή ο
Υπεύθυνος του Έργου εκδίδει σχετικό έγγραφο για την παραλαβή των , προκειμένου να πραγματοποιηθεί
η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.
Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από
την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους του συμβατικού αντικειμένου των
παραδοτέων , με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του
τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.3.3. Η επιστροφή των παραδοτέων που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία του
αντικειμένου της σύμβασης .
Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου
στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις,
επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Σελίδα 38

21PROC009069593 2021-08-12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΥΔ (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (TEΥΔ) για
διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)

- Ονομασία: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 28ης Οκτωβρίου 1 & Πλ.Ηρώων , Πύργος
Ν.Ηλείας , ΤΚ. 27131
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Λαμπροπούλου Αγγελική
- Τηλέφωνο:+30 2621034154
- Ηλ. ταχυδρομείο: ilich-gr@otenet.gr & epetanil@gmail.com
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.heliachamper.gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Διακήρυξη για
την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business
Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» σύμφωνα με τις δράσεις του
έργου «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative
industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014 -2020 ,
•

CPV:79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα
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): [2/2021]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό
αριθμό
ταυτοποίησης,
εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση
στο
Διαδίκτυο
(διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»i ή
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης
απασχόλησης;
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων
εργαζομένων;
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων
ανήκουν οι απασχολούμενοι.
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία

Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:

[ ] Ναι [] Όχι

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

[…...............]
[….]

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

ε) [] Ναι [] Όχι

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού
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.
Τμήματα
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

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

εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Απάντηση:
[ ]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝii
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις []Ναι []Όχι
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;
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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση [] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου 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;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης α) Ημερομηνία:[ ],
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 σημείο-(-α): [ ],
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της λόγος(-οι):[ ]
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
β) [……]
γ)
Εάν
ορίζεται
απευθείας
στην γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
καταδικαστική απόφαση:
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
(διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη
σχετικού
λόγου
αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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 ;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης
διατίθεται
ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες
σχετικά
με
πιθανή Απάντηση:
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, [] Ναι [] Όχι
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;
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 [] Ναι [] Όχι
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ)
αναστολή
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους -[.......................]
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να -[.......................]
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές
τις περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι
επαγγελματικό παράπτωμα;
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:
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας [] Ναι [] Όχι
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
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:
[……]
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη [] Ναι [] Όχι
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [.........…]
πληροφορίες:
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή [] Ναι [] Όχι
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς [...................…]
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή [] Ναι [] Όχι
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης
δημόσιας
σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα
ή
προηγούμενης
σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
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 [] Ναι [] Όχι
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
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αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα
φορέα,
να
αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός
φορέας δηλώνει ότι:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης
που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a
του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των
απαιτούμενων Απάντηση
κριτηρίων επιλογής
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια [] Ναι [] Όχι
επιλογής;

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

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν
η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση
[…]

(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
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 :

Απάντηση:
έτος: [2019] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [2018] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα
έτος: [2017] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά […................................…]
με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν
είναι
διαθέσιμες
για
ολόκληρη
την
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την
ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις
δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
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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
1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, 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:
2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον
έλεγχο της ποιότητας:
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων,
ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να
χρησιμοποιήσει
το
ακόλουθο
τεχνικό
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου:
3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της
ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:

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

ποσά

[……..........................]

[……]

[……]
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από
ανεξάρτητους
οργανισμούς
που
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα
διασφάλισης
ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας
για άτομα με ειδικές ανάγκες;
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι

[……] [……]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να
συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές
αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο:
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων,
αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα
έγγραφα:
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή
λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων
διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το
καθένα:

Απάντηση:
[….]

[] Ναι [] Όχι

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]iii
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι –
IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών
ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που
αναφέρονται, 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.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας
αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το
αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους
σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Προς : Το Επιμελητήριο Ηλείας
Για τον Διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για το Έργο με Τίτλο:
Αναθέτουσα Αρχή:
Προσφέρων:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Επικοινωνία :

Σύμφωνα με την 2/2021 Διακήρυξη του Επιμελητηρίου Ηλείας για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο
την «_____________________________ ________________________ _______________», προσφέρω την
ακόλουθη οικονομική προσφορά: …(αριθμητικώς) …€ (…………..ολογράφως………………), η οποία αναλύεται
στους ακόλουθους πίνακες:
Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου

Α/Α

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€]

ΦΠΑ 24% [€]

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΜΕ ΦΠΑ [€]

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης &
Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου
(Business Development Managers), που θα
δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας,
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από τις προσφερόμενες τιμές και τις υποβάλλω προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του παρόντος
διαγωνισμού.
……………………………, ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ
Ο Προσφέρων
[υπογραφή – σφραγίδα]

Είναι προαιρετική η αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου
(Business Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας»
για το έργο : «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/
Holistic networking of creative industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs»
του επιχειρησιακού προγράμματος (INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) και από Εθνικούς Πόρους των χωρών

που

συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%) , με κωδικό έργου : 5041432 και ενάριθμο ΠΔΕ «2019ΕΡ30160009»
Στον Πύργο , σήμερα την …………………., ημέρα ……………… , μεταξύ
του «Επιμελητηρίου Ηλείας» , με έδρα τον Πύργο Ν. Ηλείας: Οδός 28ης Οκτωβρίου &
Πλ.Ηρώων ΤΚ 27131, με ΑΦΜ: ………………… Δ.Ο.Υ.: Πύργου, που εκπροσωπείται νομίµως για την
υπογραφή της παρούσης από τον

………………………, κατόχου ΑΦΜ : …………………. και στο εξής θα

αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
και της επιχείρησης « ………………….. » που εδρεύει επί της οδού ………………… ………………
κάτοχος ΑΦΜ : ……………., Δ.Ο.Υ.: …………… που εκπροσωπείται νομίµως για την υπογραφή της παρούσης
από τον ……………………, κατόχου ΑΦΜ : …………………………. και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση ως «ο Ανάδοχος »,
σε συνέχεια της από ………………………… απόφασης Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Ηλείας που αφορά την
Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business
Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» για το έργο

:

«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of creative
industries via hubs» και ακρωνύμιο «CREATIVE@HUBs», στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος
(INTERREG V-A) GREECE-ITALY (EL-IT) 2014-2020 και συμφώνα με τα οριζόμενα των Δράσεων του έργου
για τα παραδοτέα D.4.1.1 τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παρούσης, και στην
παράγραφο 1.3. της 2/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με
………………………………. , συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν και από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη τα
ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΝ ΤΙΜΗΜΑ

1. Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης αυτής , αναλαμβάνει την υποχρέωση για την Παροχή
Υπηρεσιών Ανάπτυξης, Διαχείρισης & Συντονισμού του Δημιουργικού Κόμβου (Business
Development Managers), που θα δημιουργηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας» για το έργο :
«Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs)/ Holistic networking of
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creative industries via hubs» για τις δράσεις του CREATIVE@HUBs» και των παραδοτέων του έργου
D.4.1.1 τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.3.1 της 2/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού
Διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ με ……………….. και συγκεκριμένα έχουν ως κάτωθι :

Α/
Α

ΠΟΣΟ
(ΜΕ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CPV

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

………… €

1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ

Για τα ανωτέρω παραδοτέα οι Τεχνικές Προδιαγραφές τους περιγράφονται επακριβώς στην
παράγραφο 1.3.2 της 1/2021Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ………..

2. Το έργο γίνεται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (85%) και από Εθνικούς Πόρους
των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (15%)

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων
σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση ή σε περίπτωση που
ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά
σειρά η απόφαση κατακύρωσης, η προσφορά του Αναδόχου και η διακήρυξη, τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης και ενιαίο σύνολο με αυτήν.

4. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων και των
λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο
πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των
σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

5. Κατά τα ανωτέρω είναι δυνατή η τμηματική πληρωμή κατά αναλογία με το υλοποιηθέν αντικείμενο ,
κατόπιν αιτήματος από τον Ανάδοχο το οποίο θα συνοδεύεται με σχετική έκθεση υλοποίησης. Επίσης
δύναται να καταβληθεί το συνολικό κόστος με την εκτέλεση και παραλαβή όλων των σταδίων των
παραδοτέων του Έργου. Κατά την αποπληρωμή του έργου θα πρέπει να κατατεθεί επίσης η τελική έκθεση
υλοποίησης για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης.

6. Η Οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου
Οριστικής Παραλαβής. Το πρακτικό οριστικής παραλαβής θα αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες,
το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης

7. Το συμφωνηθέν τίμημα έχει αναλυτικά ως κάτωθι . Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και το κόστος του
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ΦΠΑ .
Α/
Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
Ποσό με ΦΠΑ …………€

1

Συνολικό ποσό παραδοτέων …………………. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΑΡΘΡΟ 2. Προθεσμία - Χρονοδιάγραμμα - Παραδοτέα,

1. Η ισχύς της παρούσας ορίζεται άμεσα με την υπογραφή αυτής. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
προσκομίσει όλα τα είδη της παραγράφου 1.3 της 2/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που
έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 1.3 της 2/2021
Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού .

2. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα μονομερούς παράτασης της παραπάνω προθεσμίας, με τους ίδιους
τεχνικούς και άλλους όρους που προβλέπει η παρούσα. Σε περίπτωση παράτασης, ο Ανάδοχος δεν
δικαιούται επιπλέον αμοιβής, υποχρεούται, ωστόσο σε αντίστοιχη επέκταση της Εγγυητικής
Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα , όπως ορίζεται στη διακήρυξη και
εξειδικεύεται στην προσφορά του. Το παραπάνω μπορεί να τροποποιείται εφόσον συντρέχει λόγος με
συμφωνία της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

4. Σε περίπτωση παράτασης του έργου ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να διατηρήσει το προσωπικό του ως
είχε , χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα αξίωσης επιπρόσθετης αμοιβής για τον χρόνο παράτασης του
έργου . Η συνολική χρονική διάρκειας υλοποίησης του έργου , συμπεριλαμβανομένης της
ενδεχομένης παραταθείσας περιόδου , ορίζεται σε 24 μήνες . Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν
τηρήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την διατήρηση του προσωπικού κατόπιν
παράτασης του έργου , κηρύσσεται αυτομάτως έκπτωτος . Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει ήδη
συμπληρώσει 24 μήνες εκτέλεσης του έργου και το έργο εξακολουθεί να υλοποιείται , δύναται να
αποχωρήσει ο Ανάδοχος από το έργο χωρίς καμία επίπτωση
ΑΡΘΡΟ 3. Συμβατικές Εγγυήσεις

1. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδετε από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα, που λειτουργούν
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ) που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την
νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα.

2. Οι Εγγυητικές Επιστολές πρέπει να εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016 ΦΕΚ Α’
147/8.8.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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ΑΡΘΡΟ 4. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της,
την με αριθμό Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Τράπεζας …………… , ποσού…………….. ευρώ με
διάρκεια μέχρι την …………………

2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το
ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, και εφόσον εκκαθαριστούν τυχόν
υποχρεώσεις του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
ΑΡΘΡΟ 5. Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να υλοποιήσει όλα τα αντικείμενα που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους όρους της
παραγράφου 1.3 της 2/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού που έχει αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ
με ………………………………… , της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του με την παρούσα
σύμβαση , διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.

2. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά
με την εκτέλεση του έργου.

3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων
της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

4. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Απαγορεύεται η υπεργολαβία .
6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, της Σύμβασης, των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και των
Δικαιωμάτων του που απορρέουν από αυτήν ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής. Κατ' εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις
του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της
σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του υπό τις εξής προϋποθέσεις:
7.1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης μεταξύ Αναδόχου
και Αναθέτουσας Αρχής
7.2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του
εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης
Σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και
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Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της
σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει
καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας.

7. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της
Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει τις κυρώσεις για
αθέτηση της σύμβασης

8. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος, υποχρεούται ο Ανάδοχος
μόνος αυτός σε αποκατάστασή της.

9. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της σύμβασής
του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή
από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου,
υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την
Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση.

10. Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των ειδών που θα προσκομισθούν στην
Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή,
ακόμη και αντικατάστασή τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα
Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους
αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή
λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του Αναδόχου
κατά την εκτέλεση του έργου στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος
για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Δημιουργικού Κόμβου που θα δημιουργηθεί στην
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και είναι υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε
πλήρη αποκατάσταση του χώρου αλλά και του εξοπλισμού που θα του παραχωρηθεί για την εκτέλεση της
υπηρεσίας του .

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν τις ανάγκες των
παραδοτέων που έχει αναλάβει με την παρούσα , παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

12. Για κάθε είδους απαιτούμενη ενέργεια, θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του
Προγράμματος INTERREG Greece - Italy 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης
κ.λπ.) για τις οποίες ο Ανάδοχος δεσμεύεται να λάβει γνώση και να εφαρμόσει ρητά . Σε περίπτωση που
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διαπιστωθούν αποκλείσεις από τις οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος INTERREG
Greece - Italy 2014-2020 και επιβληθούν κυρώσεις με περικοπές ποσών από την Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος , η Αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιήσει τις σχετικές αποφάσεις στον Ανάδοχο και θα του
επιβληθούν οι ανάλογες περικοπές από το ποσό της σύμβασής του για το αντίστοιχο παραδοτέο . Σε
περίπτωση που ο Ανάδοχος έχει ήδη πληρωθεί για παραδοτέα που έχουν αποκλίσεις από τις οδηγίες –
κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος INTERREG Greece - Italy 2014-2020 είναι υποχρεωμένος να
επιστρέψει τις αναλογούσες περικοπές των ποσών που επιβλήθηκαν από την Διαχειριστική Αρχή του
Προγράμματος
ΑΡΘΡΟ 6. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν ο ένας στον άλλον ,
οποιοδήποτε στοιχείο , που μπορεί να έχει σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης και τις μεταξύ των
συμβαλλομένων σχέσεις.
Για οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τη σύμβαση αυτή , έχουν εφαρμογή οι σχετικές
διατάξεις του Αστικού Κώδικα . Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με
την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 2 δύο μηνών
από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι
τα Δικαστήρια που εδρεύουν στον Πύργο.
Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα.

Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

………………………………………………

……………………………………………..
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