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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ   

Ταχυδρομική διεύθυνση  Ασπράγγελοι Ζαγορίου 

Ταχυδρομικός Κωδικός  440 07  

Χώρα  Ελλάδα  

Τηλέφωνο  2653360300 

Φαξ  2653360323 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες  Μαρία Φιλίππου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο 
(URL)  

http://www.zagori.gov.gr/  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Ο Δήμος Ζαγορίου   και ανήκει στους ΟΤΑ α βαθμού της 

Γενικής Κυβέρνησης  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.1 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες  

 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
1)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 

δωρεάν  ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης 

http://www.zagori.gov.gr/ του Δήμου Ζαγορίου.  

2)  Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στo τηλέφωνο: 
2653360300, φαξ: 2653360323, mail: d.zagoriou@1376.syzefxis.gov.gr, αρμόδιος 
υπάλληλος κα Μαρία Φιλίππου 

 
 
 

1.2  Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 117 του Ν. 4412/16. 

                                                      
 

19PROC005889800 2019-11-21



                
 

Σελίδα 6 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης   

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη αποτελεί μέρος της χρηματοδοτούμενης πράξης του 
Δήμου Ζαγορίου, με τίτλο ««Innovative actions towards the exploitation of 
pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania» – με ακρωνύμιο 
“HERBINNO” (INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 - 2020, Άξονας 
Προτεραιότητας 2. Boosting the local economy, Ειδικός Στόχος 2.2 “Improve cross 
border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness”)  

Η εν λόγω χρηματοδότηση έχει εγγραφεί στον Κ.Α.: 30-7331.019 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ζαγορίου οικονομικού έτους 2019. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών υλοποίησης των Παραδοτέων 
που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και αποτελούν μέρος της πράξης του Δήμου 
Ζαγορίου: «Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in 
the cross-border region of Epirus-Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG 
- IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 - 2020).  

Οι επιμέρους δράσεις σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Τεχνικού Δελτίου 
(Application Form) παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  

 

Α/Α 
Παραδοτέου 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ Π/Υ  

(συμπερ. 
ΦΠΑ 24%) 

1.2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΟΔΟΥ 

5.000,00 €  

1.2.3 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 500,00 € 

2.2.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 25.000,00 € 

2.2.5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ 
ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

2.500,00 € 

3.2.1 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ  

5.000,00 € 

4.2.3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

2.500,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (συμπ. Φ.Π.Α.) 40.500,00 €  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :  

85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης  

22462000-6 Διαφημιστικό Υλικό  
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79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Σαράντα  χιλιάδων 
πεντακοσίων  ευρώ (40.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.661,29€ ΦΠΑ : 7.838,71 €).  

Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των επιμέρους υπηρεσιών του διαγωνισμού. Προσφορές που 
δεν θα περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες θα απορρίπτονται. Εναλλακτικές 
προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.   

Η οικονομική προσφορά πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τον ως άνω 
πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Στην οικονομική προσφορά 
πρέπει να φαίνονται αναλυτικά οι τιμές, καθώς και το τελικό σύνολο. 

Τα ποσά του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι τα υψηλότερα που μπορούν να 
γίνουν αποδεκτά στον διαγωνισμό τόσο στο σύνολο όσο και σε κάθε επιμέρους 
εργασία. Η προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό της διακήρυξης. 
Προσφορές με συνολική τιμή υπερβαίνουσα τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του 
συνόλου των εργασιών, απορρίπτονται. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τις 31/03/2020 

, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου  “HERBINNO”, ενώ μπορεί να παραταθεί σε 
περίπτωση συνολικής παράτασης αυτού. Επισημαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα της 
κάθε δράσης ορίζεται στην μελέτη της υπηρεσίας (βλ. Παράρτημα Ι).  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

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: 

1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. 
147/τ.Α’/08-08-2016), όπως ισχύει, 

2. 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»,  
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3. του ν.4305/2014 (Α’ 237) “ Ανοιχτή Διάθεση και περεταίρω χρήση εγγράφων, 
πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα”, 

4. Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/28-06-2014), όπως ισχύει,  

5. 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,  

6. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 
4093/2012 και 4127/2013» (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α’/09-05-2013), όπως ισχύει,   

7. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο»  

8. Του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 
(Φ.Ε.Κ. 204/τ.Α’/15-09-2011), όπως ισχύει,  

9. 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» (Φ.Ε.Κ. 11/τ.Α’/13-07-2010), όπως ισχύει,  

10. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45/τ. Α΄/09-03-1999), όπως ισχύει,  

11. Του Π.Δ.166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 
της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. 138/τ.Α’/05-06-2003), όπως ισχύει, 

12. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/08-06-2006), όπως ισχύει, 

13. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/07-06-
2010), όπως ισχύει,  

14. Του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία» (Φ.Ε.Κ. 34/τ.Α’/23-03-2015), όπως ισχύει,  

15. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ.  
145/τ.Α’/05-08-2016), όπως ισχύει  

16. 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», 

17. Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

18. Της με αρ.158/2016 Απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α΄147), 
για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 
(Φ.Ε.Κ. 3698/τ.Β’/16-11-2016) 

19. Του Ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 62/τ.Α’/03-05-2017), όπως ισχύει, 

20. Την αριθ. 3004881/ΥΔ1244-06/04/2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «Ευρωπαϊκή 
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Εδαφική Συνεργασία» (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων), 

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

22. Τον Οδηγό του Προγράμματος INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 – 
2020 

23. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου του έργου «Innovative actions towards 
the exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-
Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” του προγράμματος INTERREG - IPA CBC 
GREECE – ALBANIA 2014 – 2020, το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του 
επικεφαλής εταίρου του έργου, όπου προσδιορίζεται, αναλύεται και τεκμηριώνεται 
λεπτομερώς ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανά παραδοτέο και κατηγορία 
δαπάνης 

24. Τους όρους της σύμβασης χρηματοδότησης (Subsidy Contract) και του 
συμφώνου συνεργασίας του εταιρικού σχήματος (partnership agreement) του 
έργου “HERBINNO”, 

25. Την υπ’ αριθ. 277/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής, με την οποία αποφασίστηκε η συμμετοχή στην πρόταση με τίτλο 
«Innovative actions towards the exploitation of pharmaceutical plants in the 
cross-border region of Epirus-Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG 
- IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 - 2020)  

26. Την υπ’ αριθ. 249/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της αναθέτουσας 
αρχής, με την οποία ψηφίστηκε η αποδοχή της χρηματοδότησης καθώς και των 
όρων έγκρισης της πρότασης με τίτλο «Innovative actions towards the 
exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-
Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA 
2014 - 2020) 

27. Tην χρηματοδότηση του έργου HERBINNO από το Πρόγραμμα INTERREG - IPA 
CBC GREECE – ALBANIA 2014 – 2020    

28. Την   Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε μελέτη της 
Υπηρεσίας   

29. Την υπ’ αριθμ.  10451/11-11- 2019 απόφαση  περί δέσμευσης πίστωσης με Κ.Α.Ε. 
Α-428, ποσού 40.500,00.€. και έγκρισης της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
για την ανάθεση της «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 
2.2.4, 2.2.5, 3.2.1, 4.2.3 στο πλαίσια του έργου «Innovative actions towards the 
exploitation of pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-
Albania» – με ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA 
2014 - 2020)» 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Ζαγορίου, με διεύθυνση 
Ασπράγγελοι Ζαγορίου, την ΗΜΕΡΑ  Τρίτη 10 /12 / 2019, ώρα 10:00 μ.μ. 
(ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης 
προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.  
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Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ΗΜΕΡΑ Τρίτη  
10/12 / 2019 και ώρα 10:00 μ.μ.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία 
της Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την 
ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα 
επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα 
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε 
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή 
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και 
αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή 
ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί 
και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 
προηγούμενων εδαφίων. 

1.6 Δημοσιότητα 

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Δεν απαιτείται.  

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 

Η 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) και στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου.  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 
στη διεύθυνση (URL): http://www.zagori.gov.gr/   

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

1) 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 
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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  

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

3) 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. Η περίληψη Διακήρυξης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
2. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής, ήτοι:  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 Όπως είναι αναρτημένη και στο διαδίκτυο στις διευθύνσεις www.diavgeia.gov.gr, 
www.eprocurement.gov.gr 

3. Τυποποιημένο έντυπο ΤΕΥΔ 
4.  Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς  
5. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης 
μέσω της Ιστοσελίδας του Δήμου Ζαγορίου www.zagori.gov.gr   

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον 
παρόντα διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες Δευτέρα -Παρασκευή και ώρες 08.00 - 14.00. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα 
ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα 
αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και 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 
πέντε (5)   ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών δηλαδή 
έως και 6/12/2019. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο 
τρόπο δεν εξετάζονται. Η αναθέτουσα αρχή έχει την υποχρέωση να παρέχει τις 
διευκρινίσεις που ζητήθηκαν εντός τριών (3) ημερών και από την ημερομηνία 
κατάθεσής τους.   

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:  
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α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 

 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις 
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 
συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται 
από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο 
κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του 
Ν.4412/2016 η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας 
της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
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Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται 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.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) την ημερομηνία έκδοσης,  

2) τον εκδότη, 
3) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
4) τον αριθμό της εγγύησης,  
5) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
6) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,  
7) τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

8) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού,  

9) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
10) 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 του Δήμου και  

11) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει, πρέπει 
απαραίτητα να αναφέρουν ότι αναφέρουν και οι εγγυήσεις συμμετοχής, με τις εξής 
διαφοροποιήσεις:   

- Δεν απαιτείται αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής διακήρυξης 
και την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.  

- Θα αναφέρουν τις προς παροχή υπηρεσίες.  
- Όσον αφορά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, αυτός θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον 
χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο Δήμος υποχρεούται στην παραλαβή, κατά 
δύο (2) μήνες.  
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Οι υπηρεσίες του δήμου επικοινωνούν με τους φορείς που έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους.  

Η εκτέλεση και παραλαβή των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι 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:  

1) κράτος-μέλος της Ένωσης,  
2) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  
3) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που 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  

4) 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. Στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών θα πρέπει να πληρούνται επιπροσθέτως 
και οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Στην προσφορά να αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συμμετοχής κάθε 
προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου, με το οποίο θα ασχοληθεί στο 
πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου. 

 Η απαίτηση για γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο των υπηρεσιών, να 
καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.   

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 
την υποβολή της προσφοράς τους.  

Επισημαίνεται ότι κάθε Προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 
μετέχει σε περισσότερες της μιας Προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι 
Προσφορές, στις οποίες συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε ως μέλος μιας υποψήφιας 
Ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια 
Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων), αποκλείονται από τον Διαγωνισμό. 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως – επί ποινή αποκλεισμού 
– να πληρούν, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.4 & 
2.2.5 της παρούσης. Η κάλυψη των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής θα τεκμηριώνεται 
με την κατάθεση των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους:  

2.2.2.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας 
Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 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 αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

19PROC005889800 2019-11-21



                
 

Σελίδα 17 
 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

αα)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. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γγ) Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

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  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 
έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) 
τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 
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υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ. 

2.2.2.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω 
παραγράφων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος, όπως 
ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, 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 υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή 
του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) 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,  
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(ζ) 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 79 του Ν.4412/16 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από 
την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

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. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2 και 2.2.3.4, μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για 
να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 
αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 
με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση.  

2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 
μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.  

2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
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αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους. Ειδικά για τους προσφέροντες που 
είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να διαθέτουν πιστοποίηση εγγραφής σε 
αντίστοιχο με την επαγγελματική δραστηριότητα Επιμελητήριο.  

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν μέσο 
κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 
2018) ίσο ή μεγαλύτερο με το 200% του προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) της υπό ανάθεσης υπηρεσίας.    

Σε περίπτωση οικονομικού φορέα που λειτουργεί λιγότερο από τρία έτη, αρκεί η 
ικανοποίησης της εν λόγω απαίτησης, για όσα οικονομικά έτη αυτός λειτουργεί.  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων/κοινοπραξίας, ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
θα υπολογίζεται αθροιστικά.   

Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του οικονομικού φορέα αποδεικνύεται 
με την κατάθεση αντιγράφων ισολογισμών των ετών 2016, 2017, 2018 (για όσους 
έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού) ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε3, Ε5 
ή Ν), ανάλογα με το είδος αυτής.  

2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφή με τις προκηρυσσόμενες εργασίες αντικείμενα.  

Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του 
έργου και ειδικότερα στην: 

- Υλοποίηση και Διαχείριση έργων Εδαφικής, Διασυνοριακής ή Διακρατικής 
Συνεργασίας 

- Παραγωγή ψηφιακού πολυμεσικού περιεχομένου,  

- Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων - συναντήσεων,  

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων  

- Εξειδικευμένες υπηρεσίες στο τομέα των αρωματικών, θεραπευτικών και 
φαρμακευτικών φυτών    

Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την υλοποίηση σε πέντε (5) τουλάχιστον, αντίστοιχα με 
το προκηρυσσόμενο, έργα την τελευταία κλεισμένη επταετία (2013-2019) τα οποία 
θα πρέπει να είναι έργα Εδαφικής ή Διασυνοριακής ή Διακρατικής Συνεργασίας. 

Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο που περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα: 
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- Έρευνα και καταγραφή του τομέα των αρωματικών, θεραπευτικών και 
φαρμακευτικών φυτών  (Κατ’ ελάχιστο 1 έργο) 

- Υπηρεσίες διοργάνωσης εργαστηρίων μεταφοράς τεχνογνωσίας (Κατ’ 
ελάχιστο 1 έργο)  

- Υπηρεσίες διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων – ημερίδων (Κατ’ 
ελάχιστο 1 έργο) 

- συλλογή, ψηφιοποίηση και παραγωγή πολυμεσικού προωθητικού 
περιεχομένου (Κατ’ ελάχιστο 1 έργο) 

- Υπηρεσίες Διοικητικής - Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης Έργου (Κατ’ 
ελάχιστο 1 έργο)  

Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την κατάθεση καταλόγου 
παρόμοιων εργασιών που έχουν εκτελεσθεί κατά την τελευταία κλεισμένη επταετία 
(2013-2019) με αναφορά του τίτλου προς παροχή υπηρεσίας, του φορέα/ιδιοκτήτη, 
του ποσού της σύμβασης, συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου και της χρονικής 
διάρκειας υλοποίησης και του δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα/ιδιοκτήτη.  
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Όπου: 

«ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη 

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει επίσης να τεκμηριώσει 
την υλοποίηση του συνόλου των έργων που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Έργων 
καταθέτοντας, εντός του υποφακέλου δικαιολογητικών και με τη σειρά που 
αναφέρονται στην τελευταία στήλη του παραπάνω πίνακα, τα αντίστοιχα στοιχεία 
τεκμηρίωσης (π.χ. Αντίγραφα Συμβάσεων, Πιστοποιητικών Παραλαβής Έργων, 
οικείων στοιχείων τιμολόγησης, άλλα έγγραφα που πιστοποιούν την υλοποίηση των 
έργων). 

Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει, να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, για την αλήθεια των στοιχείων που αναγράφονται στον 
Κατάλογο Έργων, καθώς επίσης και δέσμευση για την προσήκουσα και έγκαιρη 
προσκόμιση κατά το στάδιο της κατακύρωσης τυχόν πρόσθετων στοιχείων, τα οποία 
ενδέχεται να του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
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Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους 
ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε 
όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Τα 
στελέχη του Αναδόχου που θα χρησιμοποιηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου, θα 
αποτελούνται από: 

1. Τον Υπεύθυνο Έργου του Αναδόχου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου 
και θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών, 

2. Τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου 

3. Τα μέλη της Ομάδας Έργου, τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους 
εργασιών και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. 

Η απασχόληση καθενός από τα στελέχη της Ομάδας Έργου, θα πρέπει να συνδέεται 
με συγκεκριμένες δραστηριότητες οι οποίες καθορίζονται και περιγράφονται 
αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου Αναδόχου.  

Απαιτήσεις για τα προσόντα και την εμπειρία των στελεχών της Ομάδας Έργου  

Α. Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Υπεύθυνου της Ομάδας 
Έργου (Project Manager) θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα 
και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:  

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Γεωπονίας ή συναφή τομέα και τουλάχιστον 
10ετή επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις Υπευθύνου Έργου ανάλογης 
πολυπλοκότητας, στους τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων 
διακρατικών και διασυνοριακών έργων καθώς και έργων παραγωγής πολυμεσικού 
περιεχομένου και παροχής υπηρεσιών προώθησης - προβολής.  

Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

Υποχρεωτική είναι η επ’ αποδείξεως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.   

Β. Ο Αναπληρωτής ΥΕ που θα ορισθεί, θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα προσόντα και εμπειρία, επαρκώς τεκμηριωμένα:  

Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών θετικής κατεύθυνσης, με 8ετή τουλάχιστον 
επαγγελματική εμπειρία στους τομείς συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών 
διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων 
διακρατικών και διασυνοριακών έργων καθώς και έργων παραγωγής πολυμεσικού 
περιεχομένου και παροχής υπηρεσιών προώθησης - προβολής.   

Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. 

Υποχρεωτική είναι η επ’ αποδείξεως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.   

Γ. Τα στελέχη του Αναδόχου που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα είναι 
τουλάχιστον τρία (3) και είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και 
επαγγελματική εμπειρία, επαρκώς αποδεικνυόμενα:  

1. Ένα μέλος της ομάδας έργου με Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών Πληροφορικής 
και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη παραγωγή και επεξεργασία πολυμεσικού 
περιεχομένου.   
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Θα εκτιμηθεί η ύπαρξη συναφών με το αντικείμενο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.  

2. Ένα μέλος της ομάδας έργου με Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών θετικής 
κατεύθυνσης και εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη διοργάνωση 
ενημερωτικών εκδηλώσεων – ημερίδων .   

3. Ένα μέλος της ομάδας έργου που θα είναι επαγγελματίας φωτογράφος και εμπειρία 
τουλάχιστον τριών (3) ετών στη παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου (φωτογραφία 
– βίντεο – εικονικές περιηγήσεις – εναέριες λήψεις). 

Η απόδειξη των προαναφερόμενων αποδεικνύεται με την προσκόμιση:  

 Αναλυτικών βιογραφικών σημειωμάτων των μελών της ομάδας έργου 
συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις κάθε μέλους της ομάδας έργου περί 
ακρίβειας των στοιχείων του βιογραφικού του.  

 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 
συμμορφώνονται με συστήματα διαχείρισης ποιότητας και να διαθέτουν:  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού, 
εν ισχύ, με πεδία εφαρμογής που να περιλαμβάνουν την υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων και τη παραγωγή πολυμεσικού περιεχομένου.  

 Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για την παροχή υπηρεσιών 
επικονωνίας ΕΛΟΤ 1435, εν ισχύ.  

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.4 και τα σχετικά με την τεχνική 
και επαγγελματική ικανότητα της παραγράφου 2.2.5, να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 
των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά 
τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.  
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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 – 2.2.6, 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 ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

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 σε επεξεργάσιμη 
μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσης. 

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 είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως 
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.-1 της παρούσας 
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από  το  ισχύον  καταστατικό  ή το πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  
το  χρόνο  υποβολής  της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 
μέλος της ένωσης. 

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά 
την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 
και κατά τη σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του.  

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7 της παρούσας, οι 
φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των 
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δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δε συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.2 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.3- 2.2.6).  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα 
του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής 
ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.2.  

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 
δικαιολογητικά σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της παρούσης:  

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. Η Α.Α. δύναται να 
ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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 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.  
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γ) για την παράγραφο 2.2.2.8. 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 έχει εκδοθεί σε βάρος του 
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.  

B.2. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας της παραγράφου 2.2.3 προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 
οικείου Επιμελητηρίου ή του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Άλλως δύναται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους 
είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών 
φυσικού ή νομικού προσώπου είτε με την προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια 
φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων 
είτε με την προσκόμιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου στην οποία να 
αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους.  

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 
παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή 
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση των 
οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β)δήλωση περί του ολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της 
ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα (έτη 2015, 2016, 2017). Εάν ο 
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του 
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα έγγραφα όπως αυτά περιγράφονται στη σχετική ανωτέρω 
παράγραφο  

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα έγγραφα όπως αυτά 
περιγράφονται στη σχετική ανωτέρω παράγραφο  

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 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 
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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.  

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση 
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής η οποία εκτιμάται βάσει των 
κάτωθι κριτηρίων: 

 Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στη 
περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών 
προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται 
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

 Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 
προσφοράς. 

 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο 
του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

 Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον 
τύπο: 

U = σ1*Κ1 + σ2*κ2+….+σν*Κν 
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 Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας) επιφέρουν απόρριψη της προσφοράς. 

 Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ 
σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο {ο οποίος προκύπτει σε 
συνδυασμό των άρθρων: 86 παρ.13 τελευταίο εδάφιο, 90 παρ.4 του Νόμου 
4412/2016 και του τυποποιημένου εντύπου 2 του Παραρτήματος ΙΙ 
(Προκήρυξη Σύμβασης), παρ.ΙΙ.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2015/1986 της Επιτροπής (L296), προκύπτει η δυνατότητα στάθμισης 
βαρύτητας μεταξύ της τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας) – οικονομικής (τιμής-
κόστους)} 

Λ = 0,85 * (UT/UMAX) + 0,15 * (BMIN/BK) ,όπου: 

- Λ = ο τελικός βαθμός της προσφοράς, ο οποίος στρογγυλοποιείται στα 
2 δεκαδικά ψηφία 

- UT = η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς 
του οικονομικού φορέα  

- UMAX = η συνολική βαθμολογία αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής 
προσφοράς 

- BK = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού 
φορέα  

- BΜΙΝ
  = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς 

Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα 
προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό 
Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού Λ: 

Η πρώτη στον Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το 
μεγαλύτερο βαθμό Λ, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών (Λ) προκρίνεται η προσφορά με τη 
μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς (U). Αν οι ισοδύναμες 
προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων με τις 
ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της επιτροπής του διαγωνισμού 
και παρουσία των οικονομικών φορέων με τις ισοδύναμες προσφορές. 

2.3.2 Κριτήρια Αξιολόγησης Τεχνικής Προσφοράς  

 

Κριτήριο Περιγραφή 
Συντελεστ

ής 
Βαρύτητας 

Κ1 Η ολοκληρωμένη αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά 30% 
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με το ειδικότερο αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου 
HERBINNO και το ειδικότερο αντικείμενο των συμβατικών 

αντικειμένων σε συνάρτηση και με το ευρύτερο πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται η σύμβαση και το έργο. 

Κ2 

Η τεκμηρίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης, των εργαλείων, 
των τεχνικών και λοιπών μέσων, και τυχόν πρόσθετων 

υπηρεσιών, που θα χρησιμοποιήσει/αξιοποιήσει ο οικονομικός 
φορέας για την υλοποίηση των παραδοτέων καθώς και ο 

αντίστοιχος χρονικός προγραμματισμός. 

40% 

Κ3 

Η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της ομάδας έργου για 
την κάλυψη των αναγκών των συμβατικών αντικειμένων, ως 

προς το μοντέλο διοίκησης, τη κατανομή των ρόλων και 
αρμοδιοτήτων και το γενικότερο επικοινωνιακό πλαίσιο με την 

Αναθέτουσα Αρχή 

30% 

ΣΥΝΟΛΟ: 100% 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες .  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό 
φορέα ή σε περίπτωση νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A'188). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι 
της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες στο σύνολό τους. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
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Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως 
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε 
(α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή 
προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο γραφείο Πρωτοκόλλου του 
Δήμου Ζαγορίου (Ασπράγγελοι Ζαγορίου, Τ.Κ. 440 07). 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.  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε ενιαίο 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις, μαζί με τα πλήρη 
στοιχεία του προσφέροντος: 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης Παραδοτέων 1.2.2, 1.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.2.1, 

4.2.3 στο πλαίσια του έργου «Innovative actions towards the exploitation of 

pharmaceutical plants in the cross-border region of Epirus-Albania» – με 

ακρωνύμιο “HERBINNO” (INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA 2014 - 

2020)»  

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: …………. 

[ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ] 

2.4.3 Περιεχόμενα Προσφοράς  

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς 
στο διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία 
ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή 

19PROC005889800 2019-11-21



                
 

Σελίδα 31 
 

ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας 
(ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: α) ξεχωριστός σφραγισμένος 
φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
2.4.4 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος 
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.5.  

γ) 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, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2.4.6 της παρούσας.  

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου του άρθρου 2.4.2.  

2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο 
πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.  

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή ημερομηνία και 
ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η 
συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο 
της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές..  

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 
οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο 
αυτών.  

2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

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

1) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην 
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8.1. 
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙ)  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 
το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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2.4.5 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Η τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει ο κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να 
περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού και κατά σειρά τα παρακάτω: 

1. Η ολοκληρωμένη αντίληψη του οικονομικού φορέα αναφορικά με το 
ειδικότερο αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου “HERBINNO” και 
το ειδικότερο αντικείμενο των συμβατικών αντικειμένων σε 
συνάρτηση και με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 
σύμβαση και το έργο.: 

 Αντίληψη της θεματικής εξειδίκευσης του έργου “HERBINNO” και 
συσχέτισή του με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης. 

  Κατανόηση του πλαισίου και των διαδικασιών του Προγράμματος 
INTERREG - IPA CBC GREECE – ALBANIA, καθώς και συνολικά των 
Προγραμμάτων Interreg και συσχέτισή τους με το αντικείμενο και τις 
απαιτήσεις της σύμβασης και του έργου “HERBINNO”.  

 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τον οικονομικό φορέα 
προς τεκμηρίωση της ολοκληρωμένης και σύγχρονης αντίληψής του 
αναφορικά με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της σύμβασης, καθώς και το 
ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται. 

2. Η τεκμηρίωση της μεθοδολογικής προσέγγισης, των εργαλείων, των 
τεχνικών και λοιπών μέσων, και τυχόν πρόσθετων υπηρεσιών, που 
θα χρησιμοποιήσει/αξιοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την 
υλοποίηση των παραδοτέων καθώς και ο αντίστοιχος χρονικός 
προγραμματισμός 

 Τεκμηριωμένη πρόταση των μεθοδολογιών, των τεχνικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση 
της σύμβασης (συσχέτιση τους με επιμέρους πακέτα εργασίας, 
δραστηριότητες και παραδοτέα) 

 Εξειδίκευση των προτεινόμενων μεθοδολογιών, των τεχνικών και των 
εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο οικονομικός φορέας 

 Εξειδίκευση των μεθόδων διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης ρίσκων 
που εφαρμόσει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης 

 Ανάλυση των υπηρεσιών της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, 
δραστηριότητες και παραδοτέα, καθώς και λεπτομερής περιγραφή αυτών  
(πακέτα  εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα) 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου σε επίπεδο πακέτων 
εργασίας, δραστηριοτήτων και παραδοτέων 

 Καθορισμός οροσήμων (milestones) 

 Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τον οικονομικό φορέα 
προς τεκμηρίωση της επαρκούς και ορθολογικής ανάλυσης των υπηρεσιών 
της σύμβασης σε πακέτα εργασίας, δραστηριότητες και παραδοτέα με 
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γνώμονα την άρτια και επιτυχή υλοποίηση του έργου σε επίπεδο εταιρικού 
σχήματος.  

3. Η λειτουργικότητα και αποδοτικότητα της ομάδας έργου για την 
κάλυψη των αναγκών των συμβατικών αντικειμένων, ως προς το 
μοντέλο διοίκησης, τη κατανομή των ρόλων και αρμοδιοτήτων και το 
γενικότερο επικοινωνιακό πλαίσιο με την Αναθέτουσα Αρχή 

 Δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου/ Σχήμα Διοίκησης 

 Παρουσίαση μελών της Ομάδας Έργου (συνοπτική αναφορά μόνο ειδικής 
επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με τις 
ζητούμενες υπηρεσίες), καθορισμός των ρόλων και των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ των μελών της Ομάδας Έργου, σε συνάρτηση με το αντικείμενο και 
τις υπηρεσίες της σύμβασης 

 Σχήμα επικοινωνίας Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 
αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνουν. 

 

2.4.6 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 
κριτήριο ανάθεσης , τιμή, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι Μέρος ΄Β 
της διακήρυξης:  

Α. Τιμές  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 
παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 
ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 
σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην μελέτη που αφορά 
στην παρούσα διακήρυξη. 
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2.4.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από 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 παρατείναν τις προσφορές 
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.8 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. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.4. (Περιεχόμενο 
φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.5 (Περιεχόμενο φακέλου τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.6. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.7. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. 
(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή 
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την 
αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016,  

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλη ενώσεων.  
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση,  

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 

α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από 
τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 
1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 
κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 
ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 
προσφορά.  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 
προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι τόσο στο 
πρωτόκολλο όσο και στον φάκελο αναγράφεται η ώρα και ημέρα υποβολής και η 
σχετική καταχώρηση στο φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 
καταφατική περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 
παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 
των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.5. Η 
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016.  

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 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το 
παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 
και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί 
σε μεταγενέστερη ημερομηνία και ώρα.  
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β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 
αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού 
τους.  

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 θα ορισθεί από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους 
λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε 
μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου 
σταδίου. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 
του Ν. 4412/2016 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ (προ ΦΠΑ).   

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. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, τα δικαιολογητικά, που 
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.9.2 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Διαγωνισμού.  

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, 
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.  
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Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

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

ii. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα 
άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
Τ.Ε.Υ.Δ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

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 2.2.4 -2.2.8 
της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από 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.  

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, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
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της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 
την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

3.4 Ενστάσεις 

Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να 
υποβάλουν ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της 
οποίας 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 έξι (6) 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 ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, 
υπέρ του Δημοσίου, ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 
γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς, είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών, ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της 
σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με 
ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου και στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

2) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν 
ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το 
υπό ανάθεση αντικείμενο,  
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3) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

4) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

5) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016  

γ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας 
υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 
οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και 
την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη 
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν.4412/16, 
εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις 
των άρθρων αυτών. 
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 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 και το περιεχόμενό της να 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
παραλαβή του έργου. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή της ως άνω εγγύησης 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.  

4.4 Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 
Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
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διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 
αποδεικτικά μέσα της αντίστοιχης παραγράφου της παρούσας, εφόσον το(α) 
τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

4.6 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,  

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

5.1 Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των 
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 5 του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί.  

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

Η πληρωμή της σύμβασης θα γίνει βάσει των υπο-δράσεων που την απαρτίζουν ως 
εξής:  

 100% του συνολικού τιμήματος της κάθε υπο-δράσης, όπως θα καθοριστεί 
στην προσφορά του αναδόχου, με την ολοκλήρωση και παραλαβή του 
αντίστοιχου παραδοτέου 

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 τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:  

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 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:  
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 
50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα,  

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

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

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

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 
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6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από την Eπιτροπή Παραλαβής της Εργασίας η οποία και θα εισηγείται 
στον Πρόεδρο του Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016.  

6.1.2. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό 
και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 
της σύμβασης. Το ημερολόγιο προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 
υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, έως 
και τις 31/03/2020, ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δράσης του έργου, λαμβάνοντας 
υπόψη τυχόν παρατάσεις που θα δοθούν από τη διαχειριστική αρχή.  

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από 
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, 
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα 
με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Σε όλα τα παραδοτέα θα πρέπει να γίνεται αναφορά στο έργο, στο εταιρικό σχήμα 
και στο πλαίσιο χρηματοδότησης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και 
τους κανόνες δημοσιότητας και προβολής που διέπουν το πρόγραμμα INTERREG - 
IPA CBC GREECE – ALBANIA.  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 
παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 
221 του ν. 4412/2016.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή ο 
ανάδοχος θα παρουσιάσει τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής.  
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Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί 
της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν 
παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί αυτοδίκαια.  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.  

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΜΕΡΟΣ A - ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΟ ΕΡΓΟ HERBINNO  

Τα φαρμακευτικά φυτά ανήκουν στον πλούτο της ιθαγενούς χλωρίδας στη 
διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Αλβανίας, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί 
ικανοποιητικά. Η ποικιλία του κλίματος και της γεωμορφολογίας της περιοχής 
επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλης και σπάνιας βιοποικιλότητας. Στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων έχουν καταγαρφεί 6.500 ποικιλίες φυτών σε έκταση περίπου 480.900 
τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας-Αλβανίας αποτελεί 
υποσύνολο αυτής της ευρύτερης περιοχής.  

Πολλά από αυτά τα φυτά, μοναδικά στον πλανήτη, είναι γνωστά τόσο για τις 
βιοφαρμακευτικές τους χρήσεις όσο και για μακροχρόνια τοπική χρήση ως 
παραδοσιακά βότανα με θεραπευτικές επιδράσεις σε ήπιες μορφές ασθενειών όπως 
βήχας, κρυολογήματα, δυσφορία του στομάχου κλπ. Η χρήση και η καταγραφή των 
φυτών είναι γνωστή από την αρχαιότητα και αποτελεί κληρονομιά για τη μελλοντική 
συστηματική τους χρήση. Αυτό παρέχει όχι μόνο ένα άμεσο επιχειρηματικό κίνητρο 
για την εκμετάλλευσή τους, αλλά και το πολιτιστικό υπόβαθρο που σχετίζει τα 
βότανα με τον τουρισμό και τις τουριστικές δραστηριότητες. 

Η ιδέα πίσω από το έργο HERBINNO βασίζεται στην επιστημονική έρευνα των 
βιοδραστικών ιδιοτήτων των τοπικών φαρμακευτικών φυτών και στην ανάπτυξη και 
διαχείριση τους ως πρώτων υλών για την παραγωγή νέων φυσικών προϊόντων από 
καινοτόμες, σύγχρονες, επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτιστοποίηση της ανάπτυξης, διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης του πλούτου των διασυνοριακών φαρμακευτικών φυτών με 
σημαντικές θεραπευτικές και ευεργετικές ιδιότητες που τους καθιστούν πολύτιμα 
συστατικά διαφόρων ειδών προϊόντων ευεργετικά για τον άνθρωπο υπό τη μορφή 
τροφίμων (λειτουργικά τρόφιμα), καλλυντικών, φαρμάκων κ.λπ. 

Ο κύριος στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων του έργου: 

 Επισήμανση της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή ζώνη 
 Διερεύνηση και προώθηση των βιοδραστικών, θεραπευτικών ιδιοτήτων των 

τοπικών φαρμακευτικών φυτών, μέσω συστηματικής χημικής και βιολογικής 
μελέτης 

 Αξιοποίηση, προστασία και καθιέρωση της βιώσιμης εκμετάλλευσης ενός 
βασικού, πολύτιμου και σπάνιου φυσικού πλούτου, όπως τα διασυνοριακά 
εγχώρια φαρμακευτικά (φυτικά) φυτά 

 Δημιουργία μιας νέας, βιώσιμης, δυναμικής επιχειρηματικής βιομηχανίας 
καινοτόμων προϊόντων από τοπικά φαρμακευτικά φυτά 

 Παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
μέσω της τυποποίησης σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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 Σύνδεση της παραδοσιακής χρήσης των φαρμακευτικών φυτών με τη 
σύγχρονη επιβεβαιωμένη χρήση ως πολύτιμα θεραπευτικά και θρεπτικά 
συστατικά 

 Ενσωμάτωση της χρήσης των τοπικών φαρμακευτικών φυτών στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής  

 Χρήση των βοτάνων και παραγόμενων προϊόντων ως συμπληρωματική 
συνιστώσα της τουριστικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή ζώνη 

 Προώθηση της πράσινης ανάπτυξης στη διασυνοριακή ζώνη 
 Προώθηση της δημιουργίας μιας κοινής διμερούς πλατφόρμας 

επιχειρηματικότητας για τη διασυνοριακή ζώνη 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου είναι: 

1. Απογραφή των φαρμακευτικών φυτών στην ευρύτερη περιοχή που συμπληρώνει 
τα υπάρχοντα στοιχεία της ζώνης μέσω της Ηπείρου προς τη Νότια Αλβανία 

2. Αξιολόγηση των δραστικών συστατικών και των βιοδραστικών ιδιοτήτων των 
κοινών βοτάνων που έχουν επιλεγεί και είναι κατάλληλα για συστηματική χρήση. 
Επιλεγμένα εγχώρια φαρμακευτικά φυτά θα τυποποιηθούν όσον αφορά την ποσοτική 
και ποιοτική σύνθεση των βασικών συστατικών και των ακριβών ευεργετικών 
βιοδραστικών ιδιοτήτων 

3. Δημιουργία μιας διαδραστικής βάσης δεδομένων των διασυνοριακών βοτάνων με 
τις χρήσεις και τα κύρια δραστικά συστατικά τους. Η βάση δεδομένων θα βασίζεται 
σε στοιχεία της επιστημονικής βιβλιογραφίας των τελευταίων ετών και σε αυτά που 
προκύπτουν από τις μελέτες του έργου. 

4. Πιλοτικές δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καλλιέργειας 
βοτάνων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηρίων κατάρτισης σε όλους τους 
δήμους-εταίρους του έργου καθώς και μέσω πιλοτικών καλλιεργειών στην Αλβανία. 

5. Δράσεις για τη σύνδεση παραγωγών με φυτικές εταιρείες και δυναμική βάση 
δεδομένων παραγωγών / φυτικών εταιρειών στη διασυνοριακή περιοχή. 
Επιχειρησιακά σχέδια για τη θεραπεία και εκμετάλλευση των φαρμακευτικών φυτών - 
Μελέτη του εξαγωγικού δυναμικού που παράγεται από τα καινοτόμα φυτικά 
φαρμακευτικά φυτά και τα φυσικά φυτικά προϊόντα. 

6. Έρευνα αγοράς και αξιολόγηση για την καινοτόμο εκμετάλλευση επιλεγμένων 
βοτάνων για άμεση εφαρμογή από τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες. 

7. Πιλοτικές δράσεις που συνδέουν τις φυτικές παραδόσεις και τον φυσικό τους 
βιότοπο με τον τουρισμό μέσω της δημιουργίας κέντρων πληροφόρησης και 
εκθέσεων, καθώς και ενός βοτανικού κήπου. 

8. Δημιουργία κοινής διμερούς πλατφόρμας επιχειρηματικότητας για τη διασυνοριακή 
ζώνη. 

9. Εκδηλώσεις και καινοτόμες ενέργειες σχετικά με την προώθηση του προγράμματος 
αλλά και τη δημιουργία προωθητικού, ενημερωτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου 
διαθέσιμου στο κοινό. 

Οι Εταίροι του έργου είναι: 
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Εταιρικό Σχήμα Χώρα 

LP Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Επιτροπή Ερευνών (Τμήμα 
Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών)  

Ελλάδα 

PB2 Δήμος Ζαγορίου Ελλάδα 

PB3 Δήμος Βορείων Τζουμέρκων Ελλάδα 

PB4 Δήμος Αργυροκάστρου  Αλβανία 

PB5 Δήμος Δρόπολης Αλβανία 

 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το προκηρυσσόμενο έργο αποτελείται από τις παρακάτω ενέργειες/παραδοτέα, τα 
οποία παρουσιάζονται αναλυτικά. 

D.1.2.2  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΟΔΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες για τη διαχείριση του έργου και την 
υποβολή αναφορών προόδου: 

 Την παροχή τεχνικής βοήθειας στη διαχείριση του έργου, τη διασφάλιση της 
συνεργασίας και της συνεννόησης με τον επικεφαλής εταίρο και τους λοιπούς 
εταίρους του έργου για την παρακολούθηση και την ομαλή υλοποίηση του 
αντικειμένου του έργου. Ο Ανάδοχος θα συμμετέχει με εκπρόσωπό του σε 
όλες τις τεχνικές συναντήσεις του έργου στην Ελλάδα και την Αλβανία.  

 Την σύνταξη και υποβολή των απαιτούμενων εκθέσεων προόδου κατά την 
περίοδο υλοποίησης της σύμβασης μέχρι και την οριστική ολοκλήρωση του 
έργου. 

 Την παροχή τεχνικής βοήθειας για την συγκέντρωση και υποβολή των 
δικαιολογητικών που απαιτούνται την πιστοποίηση των δαπανών  του έργου 

 Την παροχή τεχνικής βοήθειας στον οικονομικό και διοικητικό έλεγχο του 
έργου. 

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες του αναδόχου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τον 
οδηγό του προγράμματος Interreg – IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1: Συνοπτική έκθεση/απολογισμός ενεργειών αναδόχου 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και τη 
λήξη του έργου 

 

D.1.2.3  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση μίας τεχνικής συνάντησης του έργου που θα 
περιλαμβάνει: 
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 Την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου και τεχνικής υποδομής (projector / HY) 
για την άρτια διεξαγωγή της συνάντησης για 10-15 άτομα, και σε ημερομηνία 
που θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους λοιπούς εταίρους του έργου.  

 Την προετοιμασία της ατζέντας σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του 
έργου 

 Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα 
περιλαμβάνει: 

o Τήρηση Παρουσιολογίου 
o Συνοπτικά πρακτικά της συνάντησης (στην Αγγλική Γλώσσα)  
o Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 Διάθεση καφέ/βουτημάτων κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
 Παράθεση ελαφρού γεύματος στους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση 

της συνάντησης 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Συνοπτική Έκθεση της διοργάνωσης της συνάντησης μαζί με την 
ατζέντα, το παρουσιολόγιο, τα πρακτικά της συνάντησης, και τη φωτογραφική 
τεκμηρίωση της υλοποίησης. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 
του έργου (σε συνεννόηση με τους εταίρους του έργου) 

D. 2.2.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη δημιουργία του ψηφιακού προωθητικού υλικού για την 
κάλυψη των αναγκών του έργου. Συγκεκριμένα ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα 
παρακάτω: 

1. Δημιουργία ενός (1) τηλεοπτικού σποτ διάρκειας ~30sec σε τρείς (3) 
εκδόσεις (Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική) για την προβολή του έργου.  
 
Το τηλεοπτικό spot θα είναι κατάλληλο για προβολή στην τηλεόραση ή στο 
διαδίκτυο: 

1.1 Δημιουργική Πρόταση – Σχεδιασμός: 

1) Ο ανάδοχος θα υποβάλλει εγγράφως την δημιουργική του πρόταση που 
θα περιλαμβάνει το κείμενο και τον σχεδιασμό ανάπτυξης του τηλεοπτικού 
σπότ για έγκριση στην αναθέτουσα αρχή (κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
της σύμβασης) 

2) Το τηλεοπτικό σποτ θα πρέπει συνοπτικά να αποδίδει το αντικείμενο και 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα  του έργου, να αναφέρει τους εταίρους 
του έργου, την πηγή χρηματοδότησής του και να παραπέμπει στην 
ιστοσελίδα του έργου για περισσότερες πληροφορίες. Τα σποτ θα διαθέτει 
μουσική επένδυση απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα. 

1.2 Τεχνικές Προδιαγραφές: 

1) Χρονική Διάρκεια: ~ 30 δευτερόλεπτα 
2) Ανάλυση: 1920Χ1080 (1080p - “Full HD”) 
3) Συχνότητα πλαισίων: ≥ 24 fps 
4) Λόγος πλευρών (aspect ratio): 16:9 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Τηλεοπτικό σποτ προβολής του έργου HERBINNO διάρκειας 
διάρκειας ~30sec σε τρείς (3) εκδόσεις (Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική)  
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Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
13/12/2019. 

 
2. Δημιουργία οκτώ (8) ενημερωτικών βίντεο διάρκειας ~3 λεπτών σε 

τρείς (3) εκδόσεις Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική)  για την προβολή 
επιλεγμένων βοτάνων.  
 
Τα οκτώ βότανα θα επιλεγούν και θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από την 
επιστημονική ομάδα του έργου (από τον επικεφαλής εταίρο) και θα αφορούν 
αυτοφυή βότανα της διασυνοριακής περιοχής με ιδιαίτερο οικονομικό ενδιαφέρον 
ως προς την συστηματική τους καλλιέργεια. 

2.1 Δημιουργική Πρόταση - Σχεδιασμός 

1) Ο ανάδοχος θα υποβάλλει εγγράφως τις δημιουργική του πρόταση που θα 
περιλαμβάνει τα κείμενα και τον σχεδιασμό ανάπτυξης των βίντεο για 
έγκριση στην αναθέτουσα αρχή (κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
σύμβασης) 

2) Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται στο διαδίκτυο ή στους χώρους που θα 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου. Κάθε βίντεο θα αφορά από ένα 
βότανο για τα οποία θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα κάτωθι: 

i. Συνοπτική παρουσίαση / βοτανολογική περιγραφή  
ii. Στοιχεία βιοτόπων - καλλιέργειας 
iii. Ιστορία και Παραδοσιακές Χρήσεις 
iv. Σύγχρονες Χρήσεις 

3) Για κάθε βίντεο θα υπάρχει Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική Έκδοση (είτε 
με υπότιτλους, είτε με αφήγηση, είτε συνδυασμός) 

4) Τα βίντεο θα διαθέτουν μουσική επένδυση απαλλαγμένη από πνευματικά 
δικαιώματα. 

2.2 Τεχνικές Προδιαγραφές: 

1) Η διάρκεια κάθε βίντεο θα είναι περίπου 3 λεπτά 
2) Ανάλυση: 1920Χ1080 (1080p - “Full HD”) 
3) Συχνότητα πλαισίων: ≥ 24 fps 
4) Λόγος πλευρών (aspect ratio): 16:9 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Δημιουργία οκτώ (8) ενημερωτικών βίντεο διάρκειας ~3 
λεπτών σε τρείς (3) εκδόσεις Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική)  για την προβολή 
επιλεγμένων βοτάνων 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου 

3. Δημιουργία δύο (2) εικονικών περιηγήσεων 
 
3.1 Προδιαγραφές: 

1)  Ο ανάδοχος θα δημιουργήσει δύο (2) εικονικές περιηγήσεις οι οποίες θα 
αποτελούνται από 4-6 πανοραμικές φωτογραφίες 360°Χ360° η κάθε μία 

2) Η μία εικονική περιήγηση θα έχει πανοραμικές φωτογραφίες από την 
Ελλάδα και η δεύτερη από την Αλβανία. 
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3) Θεματικές επιλογές: Το αντικείμενο των φωτογραφιών θα αφορά τα 
βότανα και κατά περίπτωση θα μπορεί να περιλαμβάνει διαφορετιές 
επιλογές όπως Βιότοποι, καλλιέργειες, βιομηχανίες, βοτανικοί κήποι, 
μουσεία/εκθεσιακοί χώροι κλπ. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Δημιουργία δύο (2) εικονικών περιηγήσεων, μία στην Ελλάδα 
και μία στην Αλβανία με 4-6 πανοραμικές φωτογραφίες 360°Χ360° η κάθε μία,  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη 
του έργου 

4. Δημιουργία ψηφιακού ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή 
pdf, σε τρείς εκδόσεις (Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική) 
 
Ο ανάδοχος καλείται να δημιουργήσει ένα ψηφιακό αρχείο σε μορφή pdf με 
ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα περιέχει εκπαιδευτικό και 
ενημερωτικό υλικό για τη συλλογή βοτάνων, την καλλιέργειά τους και τις χρήσεις 
τους (π.χ. φαρμακευτικές, καλλυντικά, διατροφή). Η σύνταξη του κειμένου θα 
γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της επιστημονικής ομάδας του έργου 
(επικεφαλής εταίρος) 
 
Συγκεκριμένα ο ανάδοχος καλείται να προβεί στις παρακάτω ενέργειες: 

1) Συγκέντρωση ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού από τον επικεφαλής 
εταίρο 

2) Συμπλήρωση του υλικού με δική του βιβλιογραφική έρευνα / έρευνα στο 
διαδίκτυο σύμφωνα με τις υποδείξεις του επικεφαλής εταίρου 

3) Σύνταξη 1ης έκδοσης του κειμένου σε μία γλώσσα (Ελληνικά ή Αγγλικά) 
και αποστολή της στην επιστημονική ομάδα του έργου για έλεγχο και 
τυχόν διορθώσεις / προσθήκες / αλλαγές. 

4) Έκδοση τελικής έκδοσης και μετάφρασή της συνολικά σε τρείς (3) 
γλώσσες (Ελληνικά Αγγλικά Αλβανικά) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6: Ψηφιακό αρχείο σε μορφή pdf, με εκπαιδευτικό / ενημερωτικό 
υλικό σε τρείς εκδόσεις (Ελληνική – Αλβανική – Αγγλική)  

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 
13/12/2019 

5. Δημιουργία τριών εκπαιδευτικών βίντεο ~3-5 λεπτών σχετικά με τα 
βότανα σε τρείς εκδόσεις (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά) 
 
5.1 Θεματικές Ενότητες: 

1) Προστασία των αυτοφυών βοτάνων 
2) Καλλιέργεια βοτάνων 
3) Χρήσεις & Εκμετάλλευση των βοτάνων 

5.2 Προδιαγραφές 

1) Ο ανάδοχος θα υποβάλλει εγγράφως τις δημιουργική του πρόταση που θα 
περιλαμβάνει τα κείμενα και τον σχεδιασμό ανάπτυξης για κάθε βίντεο για 
έγκριση στην αναθέτουσα αρχή (κατά τη διάρκεια υλοποίησης της 
σύμβασης) 
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2) Τα βίντεο αυτά θα προβάλλονται στο διαδίκτυο ή και στους χώρους που 
θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του έργου.  

3) Για κάθε βίντεο θα υπάρχει Ελληνική, Αγγλική και Αλβανική Έκδοση (είτε 
με υπότιτλους, είτε με αφήγηση, είτε συνδυασμός) 

4) Τα βίντεο θα διαθέτουν μουσική επένδυση απαλλαγμένη από πνευματικά 
δικαιώματα. 

5.1 Τεχνικές Προδιαγραφές: 

1) Η διάρκεια κάθε βίντεο θα είναι περίπου 3-5 λεπτά 
2) Ανάλυση: 1920Χ1080 (1080p - “Full HD”) 
3) Συχνότητα πλαισίων: ≥ 24 fps 
4) Λόγος πλευρών (aspect ratio): 16:9 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7: Τρία εκπαιδευτικά βίντεο ~3-5 λεπτών σχετικά με τα βότανα σε 
τρείς εκδόσεις (Ελληνικά, Αγγλικά, Αλβανικά) 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του 
έργου 

Επισημαίνεται ότι τα παραδοτέα θα πρέπει να καλύπτουν της απαιτήσεις 
του οδηγού δημοσιότητας του προγράμματος Interreg – IPA CBC Ελλάδα-

Αλβανία 

 

D.2.2.5  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και φιλοξενία μίας ενημερωτικής ημερίδας 
για το έργο που θα περιλαμβάνει: 

 Την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και της απαραίτητης τεχνικής υποδομής (projector / HY) για την άρτια 
διεξαγωγή της συνάντησης για ~ 50 άτομα, και σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου σε συνεννόηση με 
τους λοιπούς εταίρους του έργου.  

 Την προετοιμασία πρόσκλησης & ατζέντας σε συνεργασία με τον επικεφαλής 
εταίρο του έργου και την ηλεκτρονική της προώθηση στα τοπικά ΜΜΕ 

 Σύνταξη ενός δελτίου τύπου και προώθησή του στα τοπικά ΜΜΕ πριν την 
εκδήλωση γνωστοποιώντας και προωθώντας την ενημερωτική ημερίδα 

 Προετοιμασία φακέλων συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνουν: Φάκελο, 
στυλό, μπλοκ γραφής, ατζέντα 

 Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα 
περιλαμβάνει: 

o Τήρηση Παρουσιολογίου 
o Φωτογραφική Τεκμηρίωση 

 Υπηρεσίες catering:  καφές/τσάι/χυμοί/νερό/βουτήματα 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: Συνοπτική Έκθεση της διοργάνωσης της συνάντησης μαζί με την 
ατζέντα, την πρόσκληση, το δελτίο τύπου, το παρουσιολόγιο, τα πρακτικά της 
συνάντησης, και τη φωτογραφική τεκμηρίωση της υλοποίησης. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 
του έργου (σε συνεννόηση με τους εταίρους του έργου) 
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D.3.2.1  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ 
ΒΟΤΑΝΩΝ 

Ο ανάδοχος θα διαθέσει κατάλληλα καταρτισμένο άτομο από την ομάδα έργου (π.χ. 
γεωπόνο, βιολόγο) για την Έρευνα πεδίου για τον εντοπισμό και τη συλλογή τοπικών 
θεραπευτικών βοτάνων. Τα είδη των βοτάνων καθώς και η συλλογή των δειγμάτων 
θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις που θα ληφθούν από την 
επιστημονική ομάδα του έργου. Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ζητηθεί να 
συνοδεύονται από συμπληρωματικά στοιχεία όπως δείγματα χώματος, περιγραφή 
τοποθεσίας, φωτογραφική τεκμηρίωση,  στίγμα GPS κλπ. 

Τα συλλεχθέντα βότανα θα παραδίδονται απευθείας στην επιστημονική ομάδα του 
έργου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) για εργαστηριακές αναλύσεις. 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου ολοκληρώνονται όταν η επιστημονική ομάδα του 
έργου κρίνει ότι έχουν συλλεχθεί επαρκή δείγματα για ασφαλή επιστημονικά 
συμπεράσματα. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 9: Αναφορά δραστηριοτήτων εντοπισμού και συλλογής τοπικών 
θεραπευτικών βοτάνων με επισυναπτόμενη βεβαίωση του επιστημονικά υπευθύνου 
του επικεφαλής εταίρου περί της επάρκειας των συλλεχθέντων δειγμάτων.   

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 
του έργου  

 

D.4.2.3  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει τη διοργάνωση και τη φιλοξενία ενός ημερήσιου 
εκπαιδευτικού σεμιναρίου για την καλλιέργεια βοτάνων στο Δήμο Ζαγορίου. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οι εκπαιδευτές θα καθοριστούν και θα διατεθούν από 
τον επικεφαλής εταίρο (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Την εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σε συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή, 
καθώς και της απαραίτητης τεχνικής υποδομής (projector / HY) για την άρτια 
διεξαγωγή του σεμιναρίου για ~ 20 άτομα, και σε ημερομηνία που θα 
καθοριστεί σε συνεννόηση με τον επικεφαλής εταίρο.  

 Την προετοιμασία του προγράμματος σε συνεργασία με τον επικεφαλής 
εταίρο του έργου  

 Την σύνταξη και αποστολή ενός δελτίου τύπου και διάχυσή του στα τοπικά 
ΜΜΕ που θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα και ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε 
ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει στο σεμινάριο.  

 Προετοιμασία φακέλων συμμετεχόντων που θα περιλαμβάνουν: Φάκελο, 
στυλό, μπλοκ γραφής, πρόγραμμα σεμιναρίου 

 Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου που θα 
περιλαμβάνει: 
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o Τήρηση Παρουσιολογίου 
o Φωτογραφική Τεκμηρίωση 
o Χορήγηση βεβαιώσεων συμμετοχής για τους συμμετέχοντες 

 

 Υπηρεσίες catering:   
o Διάλειμμα καφέ: καφές/τσάι/χυμοί/νερό/βουτήματα 
o Ελαφρύ γεύμα για 25 άτομα (μπουφές ή τοπικό εστιατόριο) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 8: Συνοπτική Έκθεση της διοργάνωσης του σεμιναρίου μαζί με το 
πρόγραμμα, το δελτίο τύπου, αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής, το παρουσιολόγιο, 
και τη φωτογραφική τεκμηρίωση της υλοποίησης. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη 
του έργου (σε συνεννόηση με τον επικεφαλής εταίρο) 
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ΜΕΡΟΣ B - OIKONOMIKO ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ €) 

α/α Τίτλος Παραδοτέου 
Αξία με 

ΦΠΑ 
Αξία Άνευ 

ΦΠΑ 
ΦΠΑ 

1.2.2 
Π1 - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
ΠΡΟΟΔΟΥ 

5.000,00 €  4.032,26 € 967,74 € 

1.2.3 
Π2 - ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΩΝ 

500,00 € 403,22 € 96,78 € 

2.2.4 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

25.000,00 € 20.161,29 € 4.838,71 € 

Α
Ν

Α
Λ
Υ
Σ
Η

 Π
Α
Ρ
Α
Δ
Ο

Τ
Ε
Ο

Υ
 2

.2
.4

 Π3 - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΠΟΤ 2.500,00 € 2.016,13 483,87 

Π4 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 8 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ 

12.000,00 € 9.677,42 2.322.58 

Π5 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 2 ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ 

2.500,00 € 2.016,13 483,87 

Π6 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ / 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

3.500,00 € 2.822,58 677,42 

Π7 - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 3 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟ 

4.500,00 € 3.629,03 870,67 

2.2.5 
Π8 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

2.500,00 € 2.016,13 € 483,87 € 

3.2.1 
Π9 - ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΩΝ  

5.000,00 € 4.032,26 € 967,74 € 

4.2.3 
Π10 - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

2.500,00 € 2.016,13 € 483,87 € 

ΣΥΝΟΛΟ 40.500,00 € 32.661,29 € 7.838,71 € 
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