ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ ΒΕΚ)

Αθήνα:

17/07/2020

Αρ.πρωτ: 270

Μονάδα Γ’
Ταχ. Δ/νση
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
E-mail

:
:
:
:
:

Προς : Εταιρία SPEED Σύμβουλοι
Ανάπτυξης ΑΕ

Πλατ. Κάνιγγος
101 81 Αθήνα
Ε. Λάτση
210 3893842
elatsi@mou.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του παραδοτέου με
τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού
έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό
Νόμο κα το ΕΣΠΑ», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕΒΕΚ)» με τη διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από τον κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών του Άρθρου 119 του Ν.4412/2016.
Έχοντας υπόψη

την κείμενη νομοθεσία και

τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-20, (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014),
2. το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει
3. τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 απόφαση, «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης,
και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης
καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
(ΦΕΚ 677/Β/3.03.2017), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
4. τη με αριθ. 128864/11.12.2019 απόφαση «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)» (ΦΕΚ 4559/Β/13.12.2019)
5. τη με αριθ. 5060/17.01.2020 απόφαση «Ορισμός εποπτεύοντος οργάνου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού».» (ΦΕΚ 52/Β/20.01.2020)
6. τη με αριθ. 338/03.01.2020 (ΑΔΑ: Ψ0ΝΧ46ΜΤΛΡ-ΚΤΑ) απόφαση Του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί «Απόσπασης και τοποθέτησης Προϊστάμενου της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
7. τη με αριθ. 2493/644 Α1/07.05.2020 απόφαση «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)
ως
Ενδιάμεσου
Φορέα
του
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και ανάθεση
αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Ε.Π.» (ΦΕΚ 1813/Β/12.05.2020)
8. τη με αριθ 2712/B3/641 (ΑΔΑ: Ω0ΝΟ46ΜΤΛΡ-ΛΥΘ) απόφαση περί τροποποίησης της
Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)» με Κωδικό ΟΠΣ
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5000972 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
9. τη με αριθ 248/15.06.2017 (ΑΔΑ:6Σ5Φ465ΧΙ8-ΔΞ5) απόφαση με θέμα «δημιουργία και
τήρηση του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Επιτελική
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης Τομέα Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή, καθώς και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς κάθε ενδιαφερόμενο
για συμμετοχή στον κατάλογο σύμφωνα με την ΥΑ23451/ΕΥΣΣΑ 493/2017(Β΄677)».
10. τη με αριθ 134/08.05.2020 (ΑΔΑ:60ΖΠ46ΜΤΛΡ-Γ17) απόφαση με θέμα «επικαιροποίηση
και εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας
Καταναλωτή»
11. τη με αριθ 192/12.06.2020 (ΑΔΑ:ΨΚΩΔ46ΜΤΛΡ-Κ0Ζ) Απόφαση έγκρισης καταλόγου
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και
Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ)
12. τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)

Καλούμε την εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ, που εδρεύει στην οδό Αβέρωφ
30, Αθήμα, TK 10433, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο προμηθευτών και
παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων
Βιομηχανίας, Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή και διαθέτει την τεχνογνωσία και
εμπειρία, να υποβάλει προσφορά, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Υπηρεσίες
Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων
Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο κα το ΕΣΠΑ»,
σύμφωνα με το συνημμένο Τεύχος Πρόσκλησης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει την προσφορά του στο Πρωτόκολλο
της ΕΥΔΕ-ΒΕΚ (Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Αθήνα Γραφείο 504), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την 23/07/2020, και ώρα
11:00 π.μ. Περαιτέρω υποχρεώσεις του αναδόχου καθορίζονται από την αναθέτουσα
αρχή και προσδιορίζονται στο τεύχος πρόσκλησης. Μετά την παρέλευση της
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς.
Η χρηματοδότηση του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ενταγμένης στο ΕΠ
«Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα
και
Καινοτομία
2014-2020»
πράξης
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)» με Κωδικό
ΟΠΣ 5000972, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις ΣΑΕ Ε1191 και ειδικότερα από το
έργο με κωδικό 2016ΣΕ11910006.
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Π. Καλλίρης
Συνημμένα
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού
έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο
κα το ΕΣΠΑ»
Εσωτ. Διανομή
 Μονάδα Γ’
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
«Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση μελέτης για τα κριτήρια
διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα
ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο κα το ΕΣΠΑ»
Μέσω του καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών του
Άρθρου 119 του Ν.4412/2016
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Αναθέτ. Αρχή

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ ΒΕΚ)

Ταχ. Δ/νση

Πλατ. Κάνιγγος

Ταχ. Κώδικας

101 81 Αθήνα

Πληροφορίες

Ε. Λάτση

Τηλέφωνο

210 3893842

E-mail

elatsi@mou.gr

ΑΡ. ΠΡΩΤ. / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

265/16-7-2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε
ένα (1) φυσικό / νομικό πρόσωπο
εγγεγραμμένο
στον
κατάλογο
προμηθευτών του Άρθρου 119 του
Ν.4412/2016

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης
διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως :
α) του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες
Συμβάσεις
Έργων,
Προμηθειών
και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
ισχύει,
β) της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ.
23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2107 (Β’ 677),
«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και
υλοποίησης
προγραμμάτων
τεχνικής
βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας», όπως ισχύει

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€)

ΦΠΑ 24%

Επτά χιλιάδες διακόσια ευρώ (7.200,00 €)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τριάντα Επτά
ΜΕ ΦΠΑ
(37.200,00 €)

χιλιάδες

διακόσια
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ευρώ

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από
το
Έργο
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)»
του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 20142020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ
ΒΑΡΥΝΕΙ

Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τη ΣΑΕ
Ε1191 και
ειδικότερα από το έργο με
κωδικό 2016ΣΕ11910006

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ

MIS 5000972

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία: 23/07/2020
Ημέρα: Πέμπτη
Ώρα: 11:00 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΔΕ-ΒΕΚ, Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181
Αθήνα
Γραφείο 504
[εντός κλειστού φακέλου]

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

85312320-8 «Υπηρεσίες παροχής
συμβουλών»
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΟΥ
Όπως είναι γνωστό σκοπός του Αναπτυξιακού νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης
ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η
διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η
μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων
προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης
θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.
Ο αναπτυξιακός νόμος αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ανάκαμψη και προώθηση
των τομέων της βιομηχανίας, του εμπορίου καθώς και της προώθησης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό μέσο υλοποίησης των
αναγκαίων επενδύσεων για τη χώρα, επιλύοντας μια σειρά πρακτικών θεμάτων και
διευκολύνοντας την επιχειρηματική δράση. Παράλληλα, ο αναπτυξιακός νόμος έχει
άμεση/έμμεση διασύνδεση με τα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να εκπονήσει μελέτη για τα κριτήρια
διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον
Αναπτυξιακό Νόμο κα το ΕΣΠΑ.
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα παράσχει την απαιτούμενη επιστημονική και τεχνική
υποστήριξη για την επίτευξη των παρακάτω:
1. Την αποτίμηση προηγούμενων καθεστώτων ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις
(μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου και του ΕΣΠΑ)
2. Την εκτίμηση και προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και
δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στη Θεματική, Κλαδική και
Τομεακή στόχευση, και τις αντίστοιχες κατευθύνσεις.
3. Τις
προτάσεις
για
βελτίωση
της
ανταγωνιστικότητας
και
των
συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
4. Τον καθορισμό των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής για την διευκόλυνση των
ιδιωτικών επενδύσεων και ειδικότερα τους όρους, προϋποθέσεις και κατηγορίες
ενισχύσεων
5. Τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών
μέσων και των προϋποθέσεων
εφαρμογής ενός νέου απλού και λειτουργικού Αναπτυξιακού Νόμου σε
συσχετισμό με την περιγραφή των βασικών προτεραιοτήτων και της στόχευσης
του ΕΣΠΑ 2021-27
6. Την υποστήριξη στην αρχική
διαμόρφωση προτάσεων για τα όργανα και
συστήματα διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου.
3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Για την άρτια εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου, η
οποία θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη (συμπεριλαμβανομένου
του Υπεύθυνου Έργου), με την εξής σύνθεση και προσόντα:
(α) Υπεύθυνος έργου: Ο Υπεύθυνος έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών
του Αναδόχου. Θα πρέπει να είναι πτυχιούχος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης, και τουλάχιστον 10ετη εμπειρία σε θέματα
σχεδιασμού αναπτυξιακών πολιτικών. Επίσης να έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να
συντονίσει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών.
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(β) Στελέχη Ομάδας Έργου: Τα στελέχη της Ομάδας Έργου [τουλάχιστον δύο (2)
στον αριθμό] θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, με τουλάχιστον 3ετη εμπειρία
στην παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής ή/και τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, θέματα ευρωπαϊκών κανονισμών και προγραμμάτων και
θέματα αξιοποίησης χρηματοδοτικών μέσων.
Επαφίεται στον υποψήφιο ανάδοχο να τεκμηριώσει σαφώς την επάρκεια της Ομάδας,
των μελών που προτείνει βάσει της προτεινόμενης σύνθεσης, των ρόλων και των
καθηκόντων που θα αναλογούν σε καθένα, σε συνάφεια και με τα μεμονωμένα
προσόντα του, του συνολικού πλήθους των στελεχών, κ.ο.κ.
Θα πρέπει επομένως να υποβληθούν, κατά τα ανωτέρω, αναλυτικά βιογραφικά
σημειώματα για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, από τα οποία θα προκύπτει η
προηγούμενη εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και στην γενικότερη παροχή
υπηρεσιών συναφών με το αντικείμενο της παρούσας, το αντικείμενο της εμπειρίας
αυτής και η χρονική της διάρκεια, τα τυπικά προσόντα και οι απαιτούμενες
εξειδικευμένες γνώσεις.
Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του
αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της
Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται
στην προσφορά.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους
εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση
της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην
περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση ανάγκης για συμπλήρωση των Στελεχών της Ομάδας Έργου με νέα
επιπλέον στελέχη (πέραν αυτών που αναφέρονται στην προσφορά), αυτό επιτρέπεται
μόνο με στελέχη ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην πρόσκληση και
υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα της σύμβασης θα είναι:
Α/Α Παραδοτέα
1
Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης,
ανάλυση δεδομένων και στοχευμένες προτάσεις
βελτίωσης
Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα δεδομένα και
τα ευρήματα των σημείων 1, 2 και 3 της ενότητας
«Αντικείμενο του Έργου» µε αναφορά στη μεθοδολογική
προσέγγιση που ακολουθήθηκε.
2

Υποστήριξη στη διαμόρφωση προτάσεων για τα έργα
που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο σε
συσχετισμό με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2021-27
Το παραδοτέο αυτό θα περιλαμβάνει τα δεδομένα και
τα ευρήματα των σημείων 4, 5 και 6 της ενότητας
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«Αντικείμενο του Έργου» µε αναφορά στη μεθοδολογική
προσέγγιση που ακολουθήθηκε.

Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην έδρα του Αναθέτουσας
Αρχής, µε τήρηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης που αναφέρεται πιο κάτω
αλλά και σύμφωνα µε τη σύμβαση που θα υπογραφεί καθώς και των ενδεχομένων
αναθεωρήσεών του.
Ο
Ανάδοχος οφείλει
να
προσαρμόζει και
να
τροποποιεί τα
παραδοτέα
σύμφωνα µε τις εκάστοτε οδηγίες, εγκυκλίους και άλλα έγγραφα που αφορούν στο
αντικείμενο της σύμβασης.
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε δύο έντυπα αντίγραφα, καθώς και σε ψηφιακή
μορφή (CD-ROM).
4.2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Το Παραδοτέο Α/Α 1 θα υλοποιηθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη της
σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Το Παραδοτέο Α/Α 2 θα υλοποιηθεί έως και τέσσερεις (4) μήνες από την έναρξη της
σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή, εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα
παράτασης του χρονοδιαγράμματος του Έργου για εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς
αύξηση του τιμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τη
διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης δύναται να παραταθεί μετά από αίτημα του αναδόχου
και σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής χωρίς αύξηση του τιμήματος, σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
5.1. Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία) ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, ήτοι
στο συνολικό ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00 €)
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της πράξης µε τίτλο
«Υποστήριξη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας,
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ)».
Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του
έργου χωρίς καμιά περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.
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5.2 Τρόπος πληρωμής
Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου και πραγματοποιείται ως εξής:
1. Με τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και
εφόσον έχει παραδοθεί κανονικά το παραδοτέο με Α/Α 1 καταβάλλεται στον ανάδοχο
ποσοστό 45% του συμβατικού τιμήματος.
2. Με τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφή της
σύμβασης και εφόσον έχει παραδοθεί κανονικά το παραδοτέο με Α/Α 2 και το έργο
έχει ολοκληρωθεί και έχει παραληφθεί οριστικά η απολογιστική έκθεση υπηρεσιών,
καταβάλλεται στον ανάδοχο ποσοστό 55% του συμβατικού τιμήματος.
Για κάθε πληρωμή ο ανάδοχος αποστέλλει στην αναθέτουσα αρχή σχετική επιστολή
παράδοσης, συνοδευόμενη από το αντίστοιχο παραδοτέο, βάσει της οποίας εκδίδεται
αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής
Έργου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι, Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών, στα στοιχεία που θα
του ανακοινώσει η Αναθέτουσα Αρχή, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά φορολογικής
και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που
ενδεχομένως ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή. Στο ποσό της πληρωμής θα γίνεται παρακράτηση όλων των προβλεπόμενων
νόμιμων κρατήσεων.
6. ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων αποδέχεται ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, τεκμαίρεται ότι η υποβολή της
προσφοράς και η συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης έχουν εγκριθεί
από το αρμόδιο όργανο του προσφέροντα. Η έγγραφη προσφορά του προσφέροντα
υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, συντεταγμένη στην ελληνική
γλώσσα, σε κλειστό φάκελο.
Η προσφορά συντάσσεται με βάση τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
Η προσφορά θα πρέπει να ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος της, η
Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τον προσφέροντα, πριν τη λήξη
ισχύος της προσφοράς, αν αποδέχεται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα. Ο προσφέρων οφείλει να απαντήσει σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε
περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.
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
πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις που αφορούν σε:
1. Κράτηση 0,07% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων.
Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,07% και 20% εισφορά
υπέρ ΟΓΑ, επί της κράτησης 3%
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κατ’ εφαρμογή του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Κράτηση 0,06% για τις λειτουργικές
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

ανάγκες

της

Αρχής

Εξέτασης

Κράτηση 3% τέλους χαρτοσήμου επί της κράτησης 0,06% και 20% εισφορά
υπέρ ΟΓΑ, επί της κράτησης 3%
κατ’ εφαρμογή του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι ο προσφέρων είναι απολύτως ενήμερος
από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του έργου κ.λπ. και ότι έχει μελετήσει όλα
τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση.
Η προσφορά αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συσταθεί
στην Αναθέτουσα Αρχή προς το σκοπό αυτό.
7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν προσφέροντα από τη συμμετοχή του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης, 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:
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
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την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασηςπλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:


στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,



στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,



στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) α) Όταν ο οικονομικός φορέας 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
οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο 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) όταν 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 ή αίτησης
συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία,
οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
3) Αποκλείεται οποιοσδήποτε 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
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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 αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) εάν έχει 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 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι
στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της
παραγράφου 3 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
4) Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια
της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις.
5) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης.
8. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Για την ανάθεση του έργου ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση
οφείλει να υποβάλει -μαζί με την προσφορά του- τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
κράτους εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο να πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα του.
2. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης του οικονομικού
φορέα 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.). 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.
3. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
φορολογικές υποχρεώσεις του.
5. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.
6. Πιστοποιητικά της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του οικείου κράτουςμέλους ή χώρας, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί
υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης,
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, δεν
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες και δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής, περί :
- μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των περιπτώσεων α’ και γ’ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7 «Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα» της
παρούσας πρόσκλησης.
- μη επιβολής αποκλεισμού του από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και
μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, άρθρο 74 (Αποκλεισμός οικονομικού φορέα από
δημόσιες συμβάσεις).
- μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2
του άρθρου 7 «Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα» της παρούσας
πρόσκλησης.
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 3 και 6, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 4 και 5, εφόσον είναι εν ισχύ κατά
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,
να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 και 2, τα αποδεικτικά ισχύουσας
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,
δ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο
κατά την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της
αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης,
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί
να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα
χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, χωρίς την
προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής.
13

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Γενικά λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4624/2019, σχετικά με την προστασία
του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και οι
προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων, ΓΚΠΔ.
10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την κατακύρωση και σύναψη της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου
105 του ν. 4412/2016.
11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για την άσκηση ενστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν.
4412/2016.
12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Για την ματαίωση της διαδικασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του ν.
4412/2016.
13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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 της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής
έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
14. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παρακολούθηση, παραλαβή και πιστοποίηση του αντικειμένου του έργου γίνεται
σύμφωνα με τα άρθρα 216, 219 και 220 του Ν. 4412/2016 από αρμόδια επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής (Ε.Π.Π.Ε.), που συγκροτεί η αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016. Η
Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων και στην έκδοση
σχετικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής.
Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 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
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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 Παρακολούθησης και
Παραλαβής Έργου 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.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων
των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

15. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
ΕΥΔΕ-ΒΕΚ http://eysed.gge.gov.gr/.
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