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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 01 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ:316757/1891
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1314/2020 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:316753/19957/27-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –
Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1314/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ
«Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του
1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 2) Ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ. 3)
Συγκρότθςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 65/2020 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 01θ Δεκεμβρίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 317325/1896/27-11-2020 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Σακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

2.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Γιαννόπουλοσ Βαςίλειοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Φίλιασ Ανδρζασ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Λφτρασ Ιωάννθσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
11. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία-Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.
Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1314/2020
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 30ο θζμα τησ ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «1)
Ζγκριςθ των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021»
ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ
μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ. 2)
Ζγκριςθ των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ. 3) Συγκρότθςθ των επιτροπϊν αξιολόγθςθσ
και ενςτάςεων».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:316753/19957/27-11-2020 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη :
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και
ςυγκροτήθηκαν οι Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του άρθρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
9. Την υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ Συμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
10. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
11. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ»
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12. Τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΤΑ α και β βαθμοφ και
Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΤΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτηςε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν»
13. Την υπ’ αριθ. 182/2019 απόφαςη του Περιφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία εγκρίνει
τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ προσ την
νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 277812/31-12-2019 απόφαςη του ςυντονιςτή
Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
14. Την υπ’ αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαςη Υπ. Οικονομίασ, με την οποία αναπροςαρμόςτηκε το
χρηματικό ποςό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την ςφναψη ςφμβαςησ, ςε δφο χιλιάδεσ πεντακόςια (2.500)
ευρϊ.
15. Το αριθμ. 290011/647/3-11-2020 αίτημα ςτον διατάκτη
16. Την αριθμ. πρωτ. 296728/18810/12-11-2020 βεβαίωςησ φπαρξησ πίςτωςησ τησ Οικονομικήσ Υπηρεςίασ.
17. Την υπ’ αριθμ. 123/2020 απόφαςη τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Πολιτικήσ Περιφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη τησ δράςησ για την παροχή υπηρεςιϊν τεχνικήσ και
επιςτημονικήσ υποςτήριξησ για τη Δημιουργία και Παραγωγή Λευκϊματοσ «Δυτική Ελλάδα 1821-2021» ςτο
πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από την Ελληνική Επανάςταςη του 1821, ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ
των 34.720,00€ (ςυμπ/νου ΦΠΑ)»
18. Τισ υπ. αριθμ. 3186/2020, 3187/2020 και 3188/2020 αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ.
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
1. Ζγκριςη των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για την παροχή υπηρεςιϊν τεχνικήσ και
επιςτημονικήσ υποςτήριξησ για τη δημιουργία και παραγωγή Λευκϊματοσ «Δυτική Ελλάδα 1821-2021» ςτο
πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από την Ελληνική Επανάςταςη του 1821, ςυνολικήσ δαπάνησ μζχρι του ποςοφ
των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από
οικονομικήσ άποψησ προςφοράσ βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ
2. Ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ , ήτοι:
Α) Τησ διακήρυξησ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Τησ περίληψησ διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτον τοπικό τφπο.
3. Τη ςφςταςη των επιτροπϊν αξιολόγηςησ και ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλήρωςησ μεταξφ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςη τα ιςχφοντα ςτο άρθρο 26 του ν.4024/2011.
Θ προκαλοφμενη δαπάνη βαρφνει τον Προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ςυγκεκριμζνα τουσ Κ.Α.Ε 02.02.073.0899.01.1231, 02.01.072.0899.01.1231 και 02.03.072.0899.01.0011. Για τον
ςκοπό αυτό ζχουν εκδοθεί οι αριθμ. 3186/2020, 3187/2020 και 3188/2020 αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ.
Θ διακήρυξη και η περίληψη τησ διακήρυξησ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςθ : Ρανεπιςτθμίου 254, Κτίριο Βϋ
Ταχ.Κϊδικασ : 26441
Ρλθροφορίεσ : Μ. Διαμαντοποφλου
Τθλζφωνο : 2613 613411
Fax
: 2613 613333
e-mail
: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι
Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι
Επανάςταςθ του 1821
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ : Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: ζωσ του ποςοφ των 34.720,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.

Κριτιριο κατακφρωςθσ : θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» με το οποίο
ςυςτικθκαν και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
2. Το υπ’αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

1

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν
και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ν.4555/2018
5. Τισ διατάξεισ του άρκρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ
διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) − δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ
διατάξεισ»
6. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ, με τθν
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικοφμενων
οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Τισ διατάξεισ του Ν.3548/07 (ΦΕΚ. 68/τ.Α/20-3-2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του
Δθμοςίου ςτο Νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ».
8. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με
τθν ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
9. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
10.Τθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»
11.Τθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ»
12.Τθν υπ’ αρικ. 2/42053/0094/2002 απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ, με τθν οποία αναπροςαρμόςτθκε το
χρθματικό ποςό του άρκρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για τθν ςφναψθ ςφμβαςθσ, ςε δφο χιλιάδεσ
πεντακόςια (2.500) ευρϊ.
13.Τθν υπ’ αρικ. 182/2019 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία
εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020. Η απόφαςθ αφοφ
ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 277812/31-12-2019
απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου
14.Το αρικμ. 290011/647/3-11-2020 αίτθμα ςτον διατάκτθ
15.Τθν αρικμ. πρωτ. 296728/18810/12-11-2020 βεβαίωςθσ φπαρξθσ πίςτωςθσ τθσ Οικονομικισ
Υπθρεςίασ.
16.Τθν υπ’ αρικμ. 123/2020 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Κοινωνικισ Ρολιτικισ
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ τθσ δράςθσ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ Δθμιουργία και Ραραγωγι Λευκϊματοσ
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«Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ
του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ (ςυμπ/νου ΦΡΑ)»
17.Τισ υπ. αρικμ. 3186/2020, 3187/2020 και 3188/2020 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ.
18.Τθν υπ’ αρικμ. ……………./2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «1) Ζγκριςθ α) των όρων διενζργειασ ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι
υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ
«Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ
του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με
κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ και β) και των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ και 2)
ςυγκρότθςθ επιτροπϊν αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων»

ΡΟΚΗΥΣΣΕΙ
ςυνοπτικό διαγωνιςμό για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021»
ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.
 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ .
 Ο διαγωνιςμόσ

κα διεξαχκεί τθν ……./……../2020, θμζρα …………………………… και ϊρα

…………………… ςτθν ζδρα τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ, Ρανεπιςτθμίου 254 (Βϋ Κτιριο)
ςτθν Ράτρα, ςτθν αίκουςα ςυςκζψεων, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ διενζργειασ Διαγωνιςμοφ.
 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν: ζωσ και τθν ……./……../2020, θμζρα
…………………………… και ϊρα …………………… . Οι προςφορζσ κατατίκενται, είτε αυτοπροςϊπωσ
είτε ταχυδρομικϊσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ –Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου – Ιςόγειο
Ρανεπιςτθμίου 254 (Βϋ Κτιριο) ζωσ και τθν καταλθκτικι θμζρα και ϊρα.
 Ρροςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, είναι εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται, χωρίσ να αποςφραγιςκοφν.
 Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό με αντιπρόςωπό τουσ, κα πρζπει μαηί
με τθν προςφορά να υποβάλλουν βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ.
 Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί

από τθν αρμόδια τριμελι Επιτροπι, αποτελοφμενθ από

υπαλλιλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Ρερίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα αποςταλεί για δθμοςίευςθ ςε μια τοπικι εφθμερίδα ςτθν ζδρα τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ (Ράτρα) .
 Η παροφςα Διακιρυξθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
www.pde.gov.gr και ςτον ιςτότοπο του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων

3

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
(ΚΗΜΔΗΣ).
 Οι δαπάνεσ δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.
 Ο προχπολογιςμόσ ορίηεται ζωσ του ποςοφ των 34.720,00 ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ
 Για όςα δεν προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτουσ ςχετικοφσ
περί προμθκειϊν νόμουσ και διατάγματα.


Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ εάν για
οποιοδιποτε λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ των υπθρεςιϊν ι των προμθκειϊν που
προκθρφχκθκαν, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διακόπτεται μονομερϊσ
και αηθμίωσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.



Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτθν Ρεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ- Δ/νςθ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου – Τμιμα Ρρομθκειϊν
(Ρανεπιςτθμίου 254 ,Βϋ Κτιριο, Ράτρα) ςτθν αρμόδια υπάλλθλο του Τμιματοσ Ρρομθκειϊν κ.
Μ. Διαμαντοποφλου, τθλ. 2613 – 613411, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και από τισ 8.30 π.μ. ζωσ τισ
14.00 μ.μ.



Κατά τα λοιπά ο διαγωνιςμόσ κα γίνει ςφμφωνα με:
 τθν παροφςα Διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που επιςυνάπτονται ςτθν παροφςα και
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ,
 το Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει

Αναλυτικά τα παραρτιματα τθσ διακιρυξθσ είναι:
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV: ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΘΟ 1-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ
δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200
ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821.
Η ανωτζρω υπθρεςία κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων ςυμβάςεων
(CPV): 85312300-2 Υπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ και παροχισ ςυμβουλϊν.
Η διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ τισ 29
Ιανουαρίου 2021.
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: € 28.000,00 – ΦΡΑ: € 6.720,00).
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ
ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, κατά
τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ για το ςφνολο των
υπθρεςιϊν.

ΑΘΟ 2- ΤΟΡΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΑΦΩΝ-ΔΙΕΥΚΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποκτιςουν το Τεφχοσ του Διαγωνιςμοφ από το διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr ςτθ διαδρομι Ενθμζρωςθ->Ρροκθρφξεισ.

Τυχόν διευκρινίςεισ ςχετικά με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ παρζχονται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν - Δ/νςθ
Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου

το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από

τθν καταλθκτικι

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, εφόςον οι διευκρινίςεισ ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα.

ΑΘΟ 3- ΤΟΡΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ (Άρκρο 96 του Ν.
4412/2016)
1) Πςοι επικυμοφν να λάβουν μζροσ ςε διαδικαςία ςφναψθσ

δθμόςιασ

ςφμβαςθσ, πρζπει να

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προςφορά εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ.
2) Οι προςφορζσ μποροφν να κατατίκενται ι να αποςτζλλονται ςτθν Υπθρεςία μασ (Διεφκυνςθ
Οικονομικοφ- Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Τμιμα Ρρομθκειϊν : Ρανεπιςτθμίου 254 -Βϋ Κτιριο ,Ράτρα) με
οποιονδιποτε τρόπο, όπου κα παραλαμβάνονται με απόδειξθ (από το Γραφείο Γραμματειακισ
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Υποςτιριξθσ), με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι αυτζσ κα περιζρχονται ςτθν παραπάνω Δ/νςθ
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ
ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των
προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ.
3) Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται ςτο
αρμόδιο όργανο προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται από τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι τθν
πρόςκλθςθ για τθν αποςφράγιςθ.
4) Ρροςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςκοφν ι να
αξιολογθκοφν αντιςτοίχωσ.
5) Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο από τον

οικονομικό φορζα ι, ςε

περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτϊν.
6) Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε
από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.

ΑΘΟ 4- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (άρκρ.25 του Ν. 4412/2016 )
Σφμφωνα με το άρκρο 25 του Ν. 4412/2016, υποψιφιοι ι προςφζροντεσ και ςε περίπτωςθ ενϊςεων, τα
μζλθ αυτϊν μποροφν να είναι φυςικά ι νομικά πρόςωπα εγκατεςτθμζνα ςε :
α) κράτοσ –μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ‐ μζλοσ τθσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα παραρτιματα 1,2,4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ Ι, τθσ ωσ άνω ςυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γ’ του παρόντοσ άρκρου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων.
Οι ενϊςεισ και οι κοινοπραξίεσ δεν υποχρεοφνται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να
υποβάλλουν προςφορά. Η επιλεγείςα ζνωςθ ι κοινοπραξία υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν
κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν
ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ.
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ΑΘΟ 5 -ΧΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ (άρκρ. 97 του Ν.4412/16 )
 Οι προςφορζσ των υποψθφίων ςτο διαγωνιςμό ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για
εκατόν ογδόντα (180) θμερολογιακζσ μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ (ιτοι από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν).
 Η ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εφόςον ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία πριν από τθν
λιξθ τθσ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με το παραπάνω οριηόμενο χρονικό
διάςτθμα.
 Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ υποχρεωτικά ματαιϊνονται, εκτόσ εάν θ ανακζτουςα αρχι
κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα ότι θ ςυνζχιςθ του διαγωνιςμοφ εξυπθρετεί το δθμόςιο
ςυμφζρον, οπότε οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό μποροφν να επιλζξουν, είτε να παρατείνουν
τθν προςφορά τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρου ανωτάτου ορίου,
παράταςθ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ.
 Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του προβλεπόμενου από τθν διακιρυξθ,
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
 Ο προςφζρων δεν ζχει δικαίωμα να αποςφρει τθν προςφορά του ι μζροσ τθσ μετά τθν κατάκεςθ
τθσ, εφόςον αυτι είναι ςε ιςχφ. Σε περίπτωςθ που θ προςφορά ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο
προςφζρων υπόκειται ςε κυρϊςεισ.

ΑΘΟ 6- ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (άρκρ.73 και 74 του Ν. 4412/2016)
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ (όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 73 και 74 του Ν.4412/16) :
1.Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
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192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν. 2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ
οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου
ςε αυτό.
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά:


Στισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.),Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (I.K.E.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),τουσ διαχειριςτζσ.



Στισ περιπτώςεισ ανωνφμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακώσ και όλα τα
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.



Στισ περιπτώςεισ Συνεταιριςμών, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί
με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με
αμετάκλθτθ απόφαςθ.
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2.Πταν θ ανακζτουςα αρχι :
α) γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και
β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του
οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 266),
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν
ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2)
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και
δεςμευτικι ιςχφ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και
τθν επικουρικι αςφάλιςθ.
Η παροφςα παράγραφοσ παφει να εφαρμόηεται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει,
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, κα ιταν ςαφϊσ
δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν
ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που
οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
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3.Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ
διατάξεισ νόμου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.
Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν
είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.

4. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 1 - 3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε
επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ
(αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται
ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του
παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ
απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με
τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι
ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ, δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.

Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ
παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.

ΑΘΟ 7 -ΚΙΤΗΙΑ ΕΡΙΛΟΓΗΣ (άρκρ. 75 του Ν. 4412/2016)
Ωσ κριτιρια επιλογισ τίκενται:

1. Η καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ:
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι

11

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι
υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι
διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν
ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου
επαγγζλματοσ.
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι
ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία,
απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία.

2. Οικονομικι και Χρθματοοικονομικι επάρκεια:
Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν μζςο όρο γενικοφ κφκλου εργαςιϊν για τισ τρεισ
τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ διπλάςιο από αυτόν του Ρ/Υ του ζργου (χωρίσ τον Φ.Ρ.Α.)

3. Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα:
Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται, επί ποινι αποκλειςμοφ,
Α) να διακζτουν ςυναφι εμπειρία ϊςτε να ανταπεξζλκουν πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ
απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. Ωσ ελάχιςτθ προχπόκεςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο διαγωνιςμό,
οι οικονομικοί φορείσ πρζπει να διακζτουν αποδεδειγμζνθ ςωρευτικι εμπειρία κατά τθν τελευταία
5ετία (2015-2019) ςτα παρακάτω κεματικά αντικείμενα:
 γενικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Υποςτιριξθσ Οργανιςμϊν Τοπικισ
Αυτοδιοίκθςθσ,
 ειδικι εμπειρία ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ δράςεων ι
ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα παρεμβάςεων που να ςυνδζονται με τθν τοπικι ιςτορία ι/ και τον
πολιτιςμό ι/και τθ δθμιουργία πολιτιςτικϊν κεςμϊν ι/και το δθμιουργικό τομζα.

Β) Οι οικονομικοί φορείσ κατά τθν οργάνωςθ τθσ, κατ’ ελάχιςτον τριμελοφσ Επιςτθμονικισ Ομάδασ
Ζργου και, τθν επιλογι του Υπεφκυνου Ζργου και ενόσ επιπλζον Εμπειρογνϊμονα, κα πρζπει να
λάβουν υπόψθ τουσ τισ εξισ ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ τισ οποίεσ κα πρζπει να
καλφπτουν:
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 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου απόφοιτο ΑΕΙ με μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ και 10ετι τουλάχιςτον
επαγγελματικι εμπειρία, εκ των οποίων τουλάχιςτον 5ετι ειδικι εμπειρία ςε μελζτεσ ι
παραγωγι εφαρμογϊν που αξιοποιοφν το πολιτιςμικό απόκεμα και ςε μελζτεσ ι υπθρεςίεσ
οργάνωςθσ, ανάλυςθσ και ςυςτθματοποίθςθσ του αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ τθσ πλθροφορίασ,
για τθ δθμιουργία πολιτιςτικοφ προϊόντοσ.
 Ζναν (1) Ειδικό Εμπειρογνϊμονα απόφοιτο ΑΕΙ με μεταπτυχιακζσ ι διδακτορικζσ ςπουδζσ ςτθ
Νεότερθ Ελλθνικι Ιςτορία και διδακτικι ι ςυγγραφικι εξειδίκευςθ τουλάχιςτον 10ετϊν.
 Ζνα (1) Μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου, απόφοιτο ΑΕΙ με μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ και 10ετι
τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτον αναπτυξιακό ςχεδιαςμό για λογαριαςμό φορζων του
Δθμοςίου ι/και τθσ Αυτοδιοίκθςθσ.
 Ζνα (1) Μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου, απόφοιτο ΑΕΙ με μεταπτυχιακι εξειδίκευςθ και 5ετι
τουλάχιςτον επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ διαχείριςθ ζργων, ςτθ διενζργεια
και ανάλυςθ ερευνϊν κακϊσ και ςτο ςχεδιαςμό ενεργειϊν δθμοςιότθτασ.

Γ) Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να εξαςφαλίςουν τα εξισ:
 Να διακζτουν οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να είναι ικανοί, να ανταπεξζλκουν πλιρωσ,
άρτια και ολοκλθρωμζνα ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου.
 Να ςυνεργάηονται με τθν Ομάδα Ζργου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, τα μζλθ και τον
Ρρόεδρο τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ «Δυτικι Ελλάδα 1821 -2021» κακ’ όλθ τθ διάρκεια
υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Δ) Ο Οικονομικόσ Φορζασ, πριν τθ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ κα πρζπει να απαςχολεί με
εξαρτθμζνθ ςχζςθ εργαςίασ τουλάχιςτον δζκα (10) άτομα, και να καλφπτει ςυνολικά τα παραπάνω
μζλθ τθσ Ομάδα Ζργου. Ο Ειδικόσ Εμπειρογνϊμονασ μπορεί να αποτελεί εξωτερικό ςυνεργάτθ, ο
οποίοσ κα βεβαιϊςει τθ ςυμμετοχι του ςτο Ζργο με υποβολι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ.

Στισ περιπτϊςεισ Ενϊςεων τα παραπάνω κριτιρια ελζγχονται για τουσ ςυμμετζχοντεσ ς’ αυτζσ,
ανάλογα με το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτθν Ζνωςθ, ςτα υλοποιθκζντα ζργα ςτα οποία ςτθρίηεται θ
ςχετικι εμπειρία.

4. Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: Οι οικονομικοί φορείσ
για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να διακζτουν εν ιςχφ Ριςτοποίθςθ
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο αυτοφ που να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν όςο και κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ.
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Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ
άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ, υπό τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ του άρκρου 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν
ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των
υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ . Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ
του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία,
οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.

ΑΘΟ 8- ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τθσ
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ θ οποία εκτιμάται βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων και ςυντελεςτϊν
ςτάκμιςθσ με τα οποία βακμολογείται θ τεχνικι προςφορά, τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτθ
ςυνζχεια.

Τα Κριτιρια Αξιολόγθςθσ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δφο Ομάδεσ, με τουσ
αντίςτοιχουσ ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ των Ομάδων :


Ομάδα Α: Κριτιρια προςζγγιςθσ και υλοποίθςθσ ζργου – Συντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Ομάδασ Α:
50%.



Ομάδα Β: Κριτιρια οργάνωςθσ και λειτουργίασ – αποτελεςματικότθτα τθσ ομάδασ ζργου Συντελεςτισ βαρφτθτασ τουσ Ομάδασ Β: 50%.

Οι ομάδεσ κριτθρίων και τα επιμζρουσ κριτιρια, ςτα οποία κα βαςιςκεί θ αξιολόγθςθ των τεχνικϊν
προςφορϊν παρουςιάηονται ςτον παρακάτω Ρίνακα, όπου δίνονται οι αντίςτοιχοι επιμζρουσ ςυντελεςτζσ
βαρφτθτασ.
ΚΙΤΗΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΥΤΗΤΑΣ

Α

ΟΜΑΔΑ Α: Ρροςζγγιςθ και Υλοποίθςθ Απαιτιςεων ζργου

50%

Α1

Κατανόθςθ περιβάλλοντοσ και κρίςιμων κεμάτων του ζργου

20%
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Α2

Μεκοδολογικι προςζγγιςθ και χρονοδιάγραμμα

30%

Β

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωςθσ και Λειτουργία –Αποτελεςματικότθτα Ομάδασ Ζργου

50%

Β1

Δομι και οργάνωςθ ομάδασ ζργου, ρόλοι και αρμοδιότθτεσ ςτελεχών –

20%

ςυςτιματα επικοινωνίασ
Β2

Στελζχωςθ ομάδασ ζργου, εμπειρία και ικανότθτα ςτελεχών, αρικμόσ και

30%

κατανομι απαςχόλθςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

100%

Συγκεκριμζνα και ανά κριτιριο αξιολογοφνται τα εξισ:
Κριτιριο Α1: Ραρουςίαςθ του γενικότερου περιβάλλοντοσ των εορταςμϊν για τα 200 ζτθ από τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ και των λοιπϊν κρίςιμων κεμάτων του ζργου, με εξειδίκευςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ
υπθρεςίασ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ςτθριηόμενοι ςτισ προδιαγραφζσ του ζργου.
Κριτιριο Α2: Μεκοδολογικι προςζγγιςθ που περιλαμβάνει περιγραφι τθσ πρόταςθσ για τθ δομι, το
περιεχόμενο και τθν αιςκθτικι τθσ ζκδοςθσ. Επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ και
αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ του υπό ζκδοςθ λευκϊματοσ και τθν κάλυψθ των
φωτογραφικϊν αναγκϊν τθσ ζκδοςθσ. Τθν αρχικι δομι των περιεχομζνων τθσ ζκδοςθσ κακϊσ και τθν
περιγραφι των τεχνικϊν μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ προμικειασ.
Ραρουςίαςθ του χρονοδιαγράμματοσ, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των ςταδίων ι
φάςεων των απαιτοφμενων ενεργειϊν, λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου υλοποίθςθσ.
Κριτιριο Β1: Ραρουςίαςθ τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ ζργου, με τεκμθρίωςθ ρόλων, κατανομι
κακθκόντων και αρμοδιοτιτων του υπευκφνου και τθσ ομάδασ ζργου και του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ.
Κριτιριο Β2: Ραρουςίαςθ εμπειρίασ και ικανότθτασ των ςτελεχϊν και κατανομισ τθσ απαςχόλθςθσ τουσ.
ΑΘΟ 9- ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΡΟΣΦΟΩΝ
9.1 Βακμολόγθςθ τεχνικισ προςφοράσ
Κάκε κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Ki (i είναι το κριτιριο 1 κ.λπ.). Η βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου
αξιολόγθςθσ κυμαίνεται ζωσ 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των
τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ
προςφοράσ.
Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν αιτιολογθμζνθ απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
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Η Συνολικι Βακμολογία τθσ Τεχνικισ προςφοράσ (Σ.Β.Τ.Ρ.) υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
ΣΒΤΡ = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 + ς4*Κ4

όπου:
ΣΒΤΡ = ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου,
ςi = ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου
Ki = ο βακμόσ του κριτθρίου και

Το άκροιςμα των βακμϊν των κριτθρίων κα αποτελεί τον Απόλυτο Βακμό τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ
(ΑΒΤΡ) του κάκε προςφζροντοσ.

Η τεχνικι ικανότθτα και καταλλθλότθτα του κάκε ςυμμετζχοντοσ αξιολογείται με το ςυνολικό βακμό
τεχνικισ προςφοράσ (ΣΒΤΡ) κάκε προςφζροντοσ, που υπολογίηεται από τον τφπο:

Σ.Β.Τ.Ρ. =

Απόλυτοσ Βακμόσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡ) Ρροςφζροντα
Απόλυτθ βακμολογία τθσ καλφτερθσ Τεχνικά Ρροςφοράσ (ΑΒΤΡmax)

χ 100

Στθν περίπτωςθ που θ προςφορά υποβάλλεται από Ζνωςθ για τθν βακμολόγθςθ ςτα διάφορα κριτιρια
λαμβάνεται ςοβαρά υπόψθ ο τρόποσ και ο βακμόσ ουςιαςτικισ ςυμμετοχισ ενόσ εκάςτου των μελϊν που
ςυνιςτοφν τθν Ζνωςθ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου. Επομζνωσ, ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει ςτθν Τεχνικι
Ρροςφορά να περιγράφεται ςαφϊσ το είδοσ, ο τρόποσ και ο βακμόσ ςυμμετοχισ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ
ςτθν υλοποίθςθ του ζργου.

Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ υποχρεοφται να αιτιολογεί, κατά κριτιριο, ειδικϊσ και επαρκϊσ ςτα πρακτικά
τθσ, τθ ςχετικι βακμολόγθςθ των υποβλθκζντων τεχνικϊν προςφορϊν, κακϊσ και τουσ λόγουσ για τουσ
οποίουσ υπερζχει θ τεχνικι προςφορά τθν οποία ζκρινε ωσ καλφτερθ.

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ςτον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ ορίηεται ςτο 85%.

9.2 Βακμολόγθςθ οικονομικισ προςφοράσ
Στο ςτάδιο αυτό αποςφραγίηονται οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν. Η βακμολόγθςθ των
Οικονομικϊν Ρροςφορϊν των προςφερόντων είναι ςχετικι. Για κάκε προςφζροντα κα υπολογιςκεί ο
Συνολικόσ Βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του (Σ.Β.Ο.Ρ.), ωσ εξισ:

Σ.Β.Ο.Ρ. =

Συνολικι Οικονομικι Ρροςφορά Μειοδότθ (χαμθλότερθ)
Συνολικι Οικονομικι Ρροςφορά Ρροςφζροντοσ
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όπου ωσ Συνολικι Οικονομικι Ρροςφορά Ρροςφζροντοσ, ορίηεται το ςυνολικό ποςό τθσ αμοιβισ του ςε
ΕΥΩ ζναντι τθσ οποίασ προτίκεται να εκτελζςει ο προςφζρων το Ζργο, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α.
Είναι προφανζσ ότι ο βακμόσ αυτόσ κα είναι ζνασ αρικμόσ μικρότεροσ ι ίςοσ του 100 (ο μειοδότθσ,
δθλαδι ο προςφζρων τθ χαμθλότερθ αμοιβι, κα ζχει ΣΒΟΡ 100). Ο υπολογιςμόσ του ΣΒΟΡ γίνεται μζχρι
δεφτερο δεκαδικό ψθφίο.
Εάν ςτο διαγωνιςμό οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι υπερβολικά χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι
προςφορζσ πριν τθν ζκδοςθ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτθκοφν από τον
προςφζροντα να παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 88 του Ν.
4412/16.

Υπερβολικά χαμθλι Οικονομικι Ρροςφορά κεωρείται θ προςφορά τθσ οποίασ το ςυγκριτικό κόςτοσ είναι
μικρότερο του 90% τθσ διαμζςου (median) του ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν που υποβλικθκαν ςτον διαγωνιςμό. Ρριν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ κα ηθτείται από τον
υποψιφιο Ανάδοχο ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ ανάλυςθσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (π.χ. ςχετικά με τθν
οικονομία τθσ μεκόδου παροχισ υπθρεςίασ/ τισ επιλεγείςεσ τεχνικζσ λφςεισ/ τισ εξαιρετικά ευνοϊκζσ
ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παράςχει τθν υπθρεςία/ τθν πρωτοτυπία τθσ
προτεινόμενθσ λφςθσ). Εάν και μετά τθν παροχι τθσ ανωτζρω αιτιολόγθςθσ οι προςφερόμενεσ τιμζσ
κρικοφν ωσ υπερβολικά χαμθλζσ, θ Ρροςφορά κα απορρίπτεται.

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςτον Τελικό Βακμό Αξιολόγθςθσ ορίηεται ςτο 15%.

9.3 Τελικι Αξιολόγθςθ και Κατάταξθ Ανοιγμζνων Ρροςφορϊν
Κατά το ςτάδιο τθσ Τελικισ Αξιολόγθςθσ, υπολογίηεται θ ςυνολικι βακμολογία των προςφορϊν με βάςθ
ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά και πραγματοποιείται
θ κατάταξι τουσ κατά φκίνουςα τάξθ με βάςθ τον παρακάτω τφπο (ο υπολογιςμόσ του τφπου γίνεται
μζχρι το 2οδεκαδικό ψθφίο).
Η τεχνικι προςφορά καλφπτει το 85% τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ τθσ προςφοράσ ενϊ θ οικονομικι
προςφορά το 15%.

ΤΒΑ (ν) = ((0,85 x ΣΒΤΡ (ν) ) + (0,15 x ΣΒΟΡ (ν))
όπου:
ΤΒΑ (ν) : ο Τελικόσ Βακμόσ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ (ν).
ΣΒΤΡ (ν) : Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ τθσ προςφοράσ (ν).
ΣΒΟΡ (ν) : Ο ςυνολικόσ βακμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ τθσ προςφοράσ (ν).
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Η κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ γίνεται ςτον υποψιφιο που ςυγκζντρωςε τθν υψθλότερθ ςυνολικι
βακμολογία, ο οποίοσ ανακθρφςςεται προςωρινόσ μειοδότθσ.

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα ςτθριχκεί αποκλειςτικά και μόνο ςτα ανωτζρω κριτιρια.
Αντιπροςφορζσ ι εναλλακτικζσ προςφορζσ δε γίνονται δεκτζσ ςε καμιά φάςθ του διαγωνιςμοφ και ςε
καμία περίπτωςθ. Σε περίπτωςθ υποβολισ τουσ, απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

ΑΘΟ 10 - ΧΟΝΟΣ & ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ (άρκρ. 92,93,94,95,96 του Ν.4412/16)
Η προςφορά υποβάλλεται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι
γλϊςςα, μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Αναλυτικότερα ςτον φάκελο κα περιζχεται ζνασ υπο-φάκελοσ με
τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ», ζνασ υπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Τεχνικι προςφορά» και
ζνασ υπο-φάκελοσ με τθν ζνδειξθ « Οικονομικι Ρροςφορά».
Η προςφορά, υποβάλλεται ςτθ Δ/νςθ Οικονομικοφ - Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου - Τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, Ρανεπιςτθμίου 254 ,Βϋ Κτιριο-Ράτρα, τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, αφοφ πρϊτα πρωτοκολλθκεί ςτο
πρωτόκολλο τθσ παραπάνω Διεφκυνςθσ. Η υποβολι τθσ προςφοράσ γίνεται από τον ίδιο τον
ενδιαφερόμενο ι από ςχετικά εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο του (απόφαςθ Δ.Σ. τθσ εταιρείασ ι
εξουςιοδότθςθ από τον Διαχειριςτι τθσ εταιρείασ).
Η προςφορά μπορεί να αποςταλεί ςτθν Υπθρεςία με οποιοδιποτε τρόπο και κα απευκφνεται ςτθν
παραπάνω διεφκυνςθ, και με τισ ίδιεσ κατά τα παραπάνω ενδείξεισ και με τθν επιπλζον ζνδειξθ «να
πρωτοκολλθκεί». Πςεσ προςφορζσ υποβλθκοφν ζτςι, κα λθφκοφν υπόψθ μόνο αν φτάςουν ςτον τόπο
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του
Διαγωνιςμοφ. Δεν κα λθφκοφν υπόψθ προςφορζσ που, είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ
θμερομθνία και ϊρα, είτε αποςτάλκθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Υπθρεςία ζγκαιρα.
Ρροςφορζσ, που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ των ανωτζρω χρονικϊν ορίων, κεωροφνται ωσ
αντιπροςφορζσ και δεν λαμβάνονται υπόψθ. Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ
που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν
λαμβάνεται υπόψθ.
Στον φάκελο κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ:
α) Η λζξθ "ΡΟΣΦΟΑ" με κεφαλαία γράμματα
β) Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό
γ) Ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ διακιρυξθσ
δ) Το αντικείμενο τθσ διακιρυξθσ
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ε) Η καταλθκτικι θμερομθνία (θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν) του
διαγωνιςμοφ
ςτ) Τα πλιρθ ςτοιχεία του προςφζροντα

Ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ κα περιζχει δφο επιμζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ φακζλουσ,
δθλαδι:
Α) Φάκελο «Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» ςφραγιςμζνο, ςτον οποίο τοποκετοφνται
όλα τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά των άρκρων 12.1και 12.2 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στον φάκελο κα
υπάρχει θ ζνδειξθ "Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ-Τεχνικι προςφορά" και τα ςτοιχεία τθσ
διακιρυξθσ .
Β) Φάκελο «Οικονομικισ Ρροςφοράσ», τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου,
τοποκετοφνται επί ποινι απορρίψεωσ ςε χωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο, μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο, με
τθν ζνδειξθ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ».

Αναντιςτοιχία μεταξφ τεχνικισ προςφοράσ, τεχνικϊν εγχειριδίων και οικονομικισ προςφοράσ αποτελεί
λόγο απόρριψθσ τθσ προςφοράσ.
Οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα, ςβθςίματα, διορκϊςεισ, προςκικεσ. Εάν υπάρχει ςτθν
προςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, αυτι πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον
προςφζροντα, το δε αρμόδιο όργανο για τθν παραλαβι και αποςφράγιςθ των προςφορϊν πρζπει κατά
τον ζλεγχο να κακαρογράψει τθν τυχόν διόρκωςθ και να μονογράψει και ςφραγίςει αυτι. Εάν δεν
προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν δίνεται ενιαία, θ προςφορά απορρίπτεται.

Ρροςφορζσ που κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ κα είναι ελλιπείσ, υπό αίρεςθ, ι κα
ςυνδυάηονται με προχποκζςεισ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο των
προςφορϊν χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν είναι
υποχρεωτικό για τουσ προςφζροντεσ, όπωσ ςε ιδιαίτερο πίνακα, ςυνοδευτικό των προςφορϊν,
αναφζρουν τισ ςυντομογραφίεσ αυτζσ με τθν εξιγθςθ τθσ ζννοιασ τουσ.

Σθμειϊνεται: Σφμφωνα με το άρκρο 1 του Ν. 4250/14 «κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ επικυρϊςεων
αντιγράφων εγγράφων» ιςχφει:
Αντί πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από
τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α', του άρκρου 1 του Ν.4250/14 ευκρινι φωτοαντίγραφα
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των πρωτοτφπων εγγράφων που εκδόκθκαν από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ αυτοφσ ι των ακριβϊν
αντιγράφων τουσ.
Ομοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α'
του άρκρου 1 του Ν.4250/14.
Ομοίωσ, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα
εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο.

ΑΘΟ 11 - ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΣΦΟΩΝ (αρκρ. 100 του Ν.4412/16)

1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθν παροφςα διακιρυξθ. Η αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια,
παρουςία των προςφερόντων/ςυμμετεχόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι
οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που
υποβλικθκαν από αυτοφσ, όπωσ ειδικότερα ορίηεται ςτα ζγγραφα ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με
το άρκρο 21 του Ν.4412/16.

2. Τα επιμζρουσ ςτάδια ςτθν διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, ζχουν ωσ εξισ:
α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχιστεχνικι προςφορά,

μονογράφονται δε από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που

υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όςουσ
υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ προςφοράσ ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μζλθ του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά
μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο
οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να
αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί από τθν αρμόδια υπθρεςία.
β) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν. Για όςεσ προςφορζσ δεν
κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά το προθγοφμενο ςτάδιο οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται, αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν
διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία.
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Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Η ανακζτουςα αρχι αξιολογεί μπορεί να απορρίψει τθν προςφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα
ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που
προτείνεται, λαμβανομζνων υπόψθ των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ. Η ανακζτουςα
αρχι απορρίπτει τθν προςφορά, εάν διαπιςτϊςει ότι θ προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι, διότι δεν
ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 (Ν.4412/ 2016).

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ (ςχ. άρκρο 90 του Ν.4412/16).

3. Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του
Ν.4412/2016 για ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία ζωσ εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ (προ ΦΡΑ).

4. Σε όλεσ τισ διαδικαςίεσ κατά τθν αποςφράγιςθ, αντί τθσ μονογραφισ που κζτει το αρμόδιο όργανο επί
των αιτιςεων ςυμμετοχισ και των προςφορϊν, μπορεί να γίνεται χριςθ μθχανικοφ μζςου (διάτρθςθ), με
το οποίο κα αποτυπϊνεται θ θμερομθνία και θ ϊρα αποςφράγιςθσ.

Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των
οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ
επιτροπισ.

Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ τθν
………./………/2020, θμζρα ……………………….

και ϊρα ………………..

ςτθν Δ/νςθ Οικονομικοφ-

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου, Τμιμα Ρρομθκειϊν, τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, δθμόςια, παρουςία
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των υποψθφίων (εφόςον το επικυμοφν) που υπζβαλαν προςφορά ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων
τουσ, από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.

ΑΘΟ 12 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ( άρκρ. 73, 75, 79, 93 του Ν.4412/16)
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν, επί ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν
προςφορά τουσ, τα εξισ δικαιολογθτικά ανά φάκελο:

12.1 Ρεριεχόμενα φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά»

12.1.1 Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ
α) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν.1599/1986 (Αϋ75) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςτθν
οποία να αναγράφονται τα ςτοιχεία τθσ Ρροκιρυξθσ και να δθλϊνεται ότι :
Α. κατά τθν κατάρτιςθ τθσ προςφοράσ τουσ ζχουν λάβει υπόψθ όλουσ τουσ όρουσ τθσ παροφςασ,
τουσ οποίουσ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα.
Β. Πτι αποδζχονται και πλθροφν τα οριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ
παροφςασ Διακιρυξθσ.

β) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου
79 του ν. 4412/2016, ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν
δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςε μία
από τισ καταςτάςεισ του άρκρου 6 τθσ παροφςασ προκιρυξθσ (ςφμφωνα με τα άρκρα 73 και 74 του
Ν.4412/2016), για τισ οποίεσ οι οικονομικοί φορείσ αποκλείονται ι μποροφν να αποκλειςκοφν, και πλθροί
τα

κριτιρια επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί με το άρκρο 7.

Το ΤΕΥΔ είναι αναρτθμζνο α) ςε

επεξεργάςιμθ μορφι (ςε μορφι xml) και β) ςε μορφι pdf ψθφιακά υπογεγραμμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (www.pde.gov.gr)
Για τθν ςυμπλιρωςθ του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείσ χρθςιμοποιθκοφν τθν διαδικτυακι πφλθ
https://espdint.eprocurement.gov.gr όπου «τθλεφορτϊνουν» το αρχείο ςε μορφι xml του ΤΕΥΔ και
ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα τα δεδομζνα που αφοροφν τον διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθν
διακιρυξθ και παράγουν αρχείο τφπου PDF . Το αρχείο αυτό, αφοφ το εκτυπϊςουν το υπογράψουν, το
υποβάλλουν ςτο φάκελο των Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ
Σχετικζσ οδθγίεσ αναφορικά, με το ΤΕΥΔ μποροφν να αναηθτθκοφν από τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ:

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrlstate=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703
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_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry
%26_adf.ctrl-state%3D13zpfmvswl_146
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ
ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.

Εάν ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο
78 του Ν. 4412/2016, το Τ.Ε.Υ.Δ. περιζχει επίςθσ τισ ωσ άνω πλθροφορίεσ όςον αφορά τουσ φορείσ
αυτοφσ.
Ζνασ οικονομικόσ φορζασ που ςυμμετζχει μόνοσ του, αλλά ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μιασ ι
περιςςότερων άλλων οντοτιτων, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ ανακζτουςα αρχι να λαμβάνει τόςο το δικό
του Τ.Ε.Υ.Δ. όςο και χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για κάκε μία από τισ
οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.
Πταν ςτον διαγωνιςμό ςυμμετζχουν από κοινοφ, όμιλοι ι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων πρζπει να δίδεται
για κακζνα οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, χωριςτό Τ.Ε.Υ.Δ. ςτο οποίο παρατίκενται οι
πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ II ζωσ V του Τ.Ε.Υ.Δ.

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ:
Οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ που ηθτοφνται υπογράφονται από τον προςφζροντα (ςε περίπτωςθ νομικοφ
προςϊπου από το νόμιμο εκπρόςωπο ςφμφωνα με το καταςτατικό), πρζπει να φζρουν θμερομθνία
εντόσ των τελευταίων τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ
των προςφορϊν και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα
ΚΕΡ.
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12.1.2. Τεχνικι Ρροςφορά
Ο φάκελοσ αυτόσ περιζχει ιδίωσ τα ζγγραφα και τα δικαιολογθτικά που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι
επάρκεια, χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και περιγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ.
Τα προςφερόμενα είδθ κα πρζπει να πλθροφν τισ Τεχνικζσ προδιαγραφζσ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ, που
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.
Σε περίπτωςθ ςυνυποβολισ, με τθν προςφορά, ςτοιχείων και πλθροφοριϊν εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ
γνωςτοποίθςθ των οποίων, ςτουσ ςυνδιαγωνιηόμενουσ, κα ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο
προςφζρων οφείλει να ςθμειϊνει επ' αυτϊν τθν ζνδειξθ «Ρλθροφορίεσ Εμπιςτευτικοφ Χαρακτιρα», ςε
αντίκετθ περίπτωςθ κα είναι δυνατόν να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν οι
ςυνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα αφορά μόνον τθν προςταςία
του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.
Α) Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ οι
προςφζροντεσ προςκομίηουν ζγκριςθ/ βεβαίωςθ εγγραφισ τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο
(Επιμελθτιριο) με το ειδικό τουσ επάγγελμα ι να προςκομίςουν ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό υπό
τουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ
εφαρμοςτζεσ διατάξεισ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ νομοκεςίασ περί δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν

Β) Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα τρία τελευταία αντίγραφα ιςολογιςμοφ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν
είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και
χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο ιςότιμο ζγγραφο.

Γ) Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να
προςκομίςουν:
1. Ρίνακα των ςτελεχϊν τουσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:
Α/Α

Εταιρεία (ςε περίπτωςθ

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου -

Ζνωςθσ Κοινοπραξίασ)

Ομάδασ Ζργου

Θζςθ ςτο ςχιμα υλοποίθςθσ
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2) Κατάςταςθ του προςωπικοφ τθσ εταιρείασ με τισ τυχόν τελευταίεσ τροποποιιςεισ τθσ μζχρι και τον
προθγοφμενο μινα αυτοφ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ. Από τθν κατάςταςθ και τον πίνακα κα πρζπει
να τεκμθριϊνεται θ υποχρζωςθ τθσ περίπτωςθσ Δ’ (παράγραφοσ 3, Άρκρο 7 τθσ παροφςασ)

Σε περίπτωςθ που ςυμμετζχουν εξωτερικοί ςυνεργάτεσ ςτθν Ομάδα Ζργου απαιτείται υποβολι πίνακα
των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν τουσ που ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο
υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ

όλοσ ςτθν Ομάδα Ζργου – Θζςθ ςτο ςχιμα

Ζργου

Υλοποίθςθσ

Οι ανωτζρω πίνακεσ κα ςυνοδεφονται από αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων ςτελεχϊν από
τα οποία να προκφπτει θ γενικι και ειδικι εμπειρία αυτϊν, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ κακϊσ και
τίτλουσ ςπουδϊν ι/και πιςτοποιιςεισ δεξιοτιτων, ιδιαίτερα αυτϊν που περιγράφονται ωσ
κατϋελάχιςτον απαιτιςεισ.
Επιπλζον για τουσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ από Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν.1599/1986 υπογεγραμμζνθ
από το αντίςτοιχο μζλοσ τθσ Ομάδασ Ζργου, όπου να δθλϊνεται ότι τα ςτοιχεία που ζχουν αναγραφεί
είναι αλθκι και ακριβι και ότι ςε περίπτωςθ ανάκεςθσ δεςμεφεται να απαςχολθκεί ςτο εν λόγω Ζργο.

3) Ρεριγραφι τθσ επιχειρθματικισ δομισ τουσ με ςαφι αναφορά ςτισ οντότθτεσ (π.χ. Τμιματα,
Μονάδεσ, Υπθρεςίεσ), τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ, τα προϊόντα και υπθρεςίεσ, τθν αναλυτικι
περιγραφι τθσ τεχνικισ υποδομισ τουσ κακϊσ και το ιςτορικό και τθν εξζλιξθ τουσ.

4)Κατάλογο των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν τθν τελευταία πενταετία (ι για όςο χρόνο
δραςτθριοποιοφνται, εφόςον είναι μικρότεροσ) ςυνοδευόμενο από πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ και
ολοκλιρωςθσ, με αναφορά του αντίςτοιχου ποςοφ, τθσ θμερομθνίασ και του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ
παραλιπτθ ι για όςο χρόνο δραςτθριοποιοφνται και από ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ζργων με
μεγαλφτερθ ςυνάφεια (τουλάχιςτον τρεισ περιγραφζσ ζργων).

Ο πίνακασ ζργων πρζπει να ςυνταχκεί ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΦΟΕΑΣ

ΔΙΑΚΕΙΑ

ΕΤΟΣ

Ρ/Υ ςε €

ΕΓΟΥ

ΑΝΑΘΕΣΗΣ

(μινεσ)

ΕΝΑΞΗΣ

(χωρίσ Φ.Ρ.Α.)
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Ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προςκομίςει αποδεικτικά ολοκλιρωςθσ τθσ
υλοποίθςθσ των ηθτοφμενων ζργων και ςυγκεκριμζνα:


Εάν ο Ρελάτθσ είναι Δθμόςιοσ Φορζασ, βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ, πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο
παραλαβισ που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι.



Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιωτικόσ οργανιςμόσ, βεβαίωςθ ι διλωςθ του οργανιςμοφ, θ οποία κα
βεβαιϊνει τθν ορκι εκτζλεςθ του Ζργου.

Δ) Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό ISO
9001:2015 ι ιςοδφναμο αυτοφ που να είναι ςε ιςχφ τόςο κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
προςφορϊν όςο και κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ

12.2 Ρεριεχόμενα φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά»

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να ςυμπλθρϊςουν το υπόδειγμα Οικονομικισ προςφοράσ
(ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ).

Η προςφερόμενθ τιμι δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τθν προχπολογιςκείςα δαπάνθ.

Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται από τον ίδιο τον προςφζροντα ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου
ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου. Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν
φορζων υποβάλλεται κοινι προςφορά θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

ΑΘΟ 13 –ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
 Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 34.720,00 ευρϊ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ.
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 Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ
2020 και ςυγκεκριμζνα τουσ Κ.Α.Ε 02.02.073.0899.01.1231, 02.01.072.0899.01.1231 και
02.03.072.0899.01.0011. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι 3186/2020, 3187/2020 και
3188/2020 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ
 Επί του ςυμβατικοφ τιμιματοσ που κα προκφψει χωρίσ ΦΡΑ, κα γίνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ,
 Οι προςφζροντεσ είναι υποχρεωμζνοι να ςυμπλθρϊςουν το «Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ»,
που επιςυνάπτεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ τθσ παροφςασ.
 Ρροςφορά που περιζχει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ απορρίπτεται ωσ
απαράδεκτθ.
 Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
 Γλϊςςα ςφνταξθσ των προςφορϊν είναι θ Ελλθνικι.
 Εφόςον από τθν προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, με απόφαςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ
Επιτροπισ Διενζργειασ/Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ
 Για αςυνικιςτα χαμθλζσ προςφορζσ ιςχφουν όςα ορίηονται ςτο άρκρο 88 του Ν.4412/2016 και
ςτισ διατάξεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.

ΑΘΟ

14- ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ - ΑΡΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΛΗΟΦΟΙΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (άρκρ.102

του

ν.4412/2016)
1.

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ ι τουσ υποψθφίουσ να διευκρινίηουν ι να
ςυμπλθρϊνουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, μζςα ςε εφλογθ προκεςμία, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε
αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι ςυμπλιρωςθ που υποβάλλεται από
τουσ προςφζροντεσ ι υποψθφίουσ, χωρίσ να ζχει ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι, δεν
λαμβάνεται υπόψθ.

2.

Η πιο πάνω διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ αφορά μόνο τισ αςάφειεσ, επουςιϊδεισ πλθμμζλειεσ ι
πρόδθλα τυπικά ςφάλματα που επιδζχονται διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ, ιδίωσ δε παράλειψθ
μονογραφϊν, διακεκομμζνθ αρίκμθςθ, ελαττϊματα ςυςκευαςίασ και ςιμανςθσ του φακζλου και
των υποφακζλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, λεκτικζσ και φραςτικζσ αποκλίςεισ των
εγγράφων τθσ προςφοράσ από τθν ορολογία των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, που δεν επιφζρουν
ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ, ελλείψεισ ωσ προσ τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία,
πλθμμελισ ςιμανςθ αντιγράφων που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν.
4250/2014 (A' 74), μεταφράςεων και λοιπϊν πιςτοποιθτικϊν ι βεβαιϊςεων, διαφοροποίθςθ τθσ
δομισ των εγγράφων τθσ προςφοράσ από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ι μθ, που κεςπίηονται με

27

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ ι τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Η ςυμπλιρωςθ ι θ διευκρίνιςθ, κατά το
πρϊτο εδάφιο, δεν επιτρζπεται να ζχει ωσ ςυνζπεια μεταγενζςτερθ αντικατάςταςθ ι υποβολι
εγγράφων ςε ςυμμόρφωςθ με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, αλλά μόνο τθ διευκρίνιςθ ι
ςυμπλιρωςθ, ακόμθ και με νζα ζγγραφα, εγγράφων ι δικαιολογθτικϊν που ζχουν ιδθ υποβλθκεί.
3.

Η διευκρίνιςθ ι θ ςυμπλιρωςθ δεν πρζπει να ειςάγει διακρίςεισ, άνιςθ μεταχείριςθ των
οικονομικϊν φορζων ι να ζχει ωσ ςυνζπεια ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυγκεκριμζνου οικονομικοφ
φορζα ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ.

4.

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν, μζςα ςε
εφλογθ προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από επτά (7) θμζρεσ από τθν θμερομθνία
κοινοποίθςθσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ, το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ που
ζχουν υποβάλει, αν περιζχει αςάφειεσ ιςςονοσ ςθμαςίασ ατζλειεσ, επουςιϊδεισ παραλείψεισ ι
πρόδθλα τυπικά ι υπολογιςτικά ςφάλματα που θ ανακζτουςα αρχι κρίνει ότι μπορεί να
κεραπευκοφν. Η διευκρίνιςθ αυτι δεν πρζπει να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ουςιϊδθ αλλοίωςθ τθσ
προςφοράσ και δεν πρζπει να προςδίδει ακζμιτο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ςτθ ςυγκεκριμζνθ
προςφορά ςε ςχζςθ με τισ λοιπζσ.

5.

Η παροχι τθσ δυνατότθτασ διευκρινίςεων ςτον προςφζροντα ι υποψιφιο, ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 1 ζωσ 4, είναι υποχρεωτικι για τθν ανακζτουςα αρχι, αν επίκειται αποκλειςμόσ του
από τθ διαδικαςία, λόγω αςαφειϊν των δικαιολογθτικϊν και εγγράφων τθσ προςφοράσ.

ΑΘΟ 15 - ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ (άρκρ.103 του ν.4412/2016)
 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ προςωρινισ κατακφρωςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα
νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 80 του Ν.4412/2016,
όπωσ κακορίηονται ειδικότερα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 του Ν.4412/2016, κακϊσ και για τθν
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των άρκρων 75 ζωσ 78 του Ν.4412/2016. Τα
δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο.
 Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν
ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, και ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο
αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ
ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο
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απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το παρόν εφαρμόηεται
αναλόγωσ και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και
πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παράγραφοσ 5 εδάφιο
αϋ του Ν.4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ.
 Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν,
ςφμφωνα με το άρκρο 79 του Ν.4412/2016 είναι ψευδι ι ανακριβι, τότε «απορρίπτεται θ
προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου» και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.4412/2016,
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εφόςον είχε προςκομιςκεί)
και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ
είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του
προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι
ακριβι διλωςθ θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται.
 Αν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα
πρωτότυπα ι αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογθτικϊν τότε «απορρίπτεται θ προςφορά του
προςωρινοφ αναδόχου» και, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εφόςον είχε προςκομιςκεί) και θ
κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα
από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που
απορρίφκθκε. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα
απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
 Αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν
αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 ι θ πλιρωςθ μιασ ι
περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 και τα άρκρα 75, 76 και 77, τότε «απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου» και, με
τθν επιφφλαξθ του άρκρου 104 του Ν.4412/2016, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εφόςον είχε προςκομιςκεί) και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει των ειδικότερων κριτθρίων ανάκεςθσ όπωσ είχαν οριςτεί ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, χωρίσ να λαμβάνεται υπόψθ θ προςφορά του προςφζροντοσ που απορρίφκθκε. Αν
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 103 του Ν.4412/2016 και το άρκρο 75 του ίδιου
νόμου, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
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 Η διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο
τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τισ
ανωτζρω περιπτϊςεισ 3, 4 ι 5 είτε κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου
των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105
του Ν.4412/2016.
 Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν, κατά τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ.

ΑΘΟ 15 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ ( άρκρ. 80, 103 του Ν.4412/16)
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ
(προςωρινόσ ανάδοχοσ), εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς' αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο
με ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» ςτθν Υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό, τα ακόλουκα
ζγγραφα και δικαιολογθτικά τα οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που
προβλζπεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.
Τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ είναι τα εξισ:
(1).Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ , το οποίο να είναι ςε
ιςχφ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ(ΕΕL 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195
τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Α' 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν
πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ,
κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ
15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).
(2).Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ, από
το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ
εκκακάριςθσ ι δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο, ι δεν ζχει
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του
δραςτθριότθτεσ ι ότι δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια
διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.

(3).Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να είναι ςε ιςχφ, από
το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.

(4) Για τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016 (Ριςτοποιθτικό ΣΕΡΕ)
απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ, χωρίσ γνιςιο υπογραφισ, του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία να δθλϊνεται
εάν υπάρχουν πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι
αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Αν δεν υπάρχουν τζτοιεσ πράξεισ επιβολισ προςτίμου απλά να γράφεται ςτθν Υ.Δ.
ότι δεν υπάρχουν.
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Για τθν υποβολι τθσ Υ.Δ. δεν απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του
πιςτοποιθτικοφ.

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1,
ςτισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παραγράφου 2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73
του Ν.4412/2016. Ππωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να
αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ -μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

(5).Ριςτοποιθτικό/Βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου, το οποίο να είναι ςε
ιςχφ1,του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο
πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ
που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα
που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν
Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι
Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ . Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ
γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.

(6).Υπεφκυνθ Διλωςθ του προςφζροντοσ Οικονομικοφ φορζα

ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι

διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ

1

(Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου ι ιςοδφναμθσ επαγγελματικισ οργάνωςθσ, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά την ημζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και αφετζρου ότι εξακολουκοφν
να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι την ημερομηνία κοινοποίηςησ τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικών
κατακφρωςθσ)
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– μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν του
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ , ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016.
(7).Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου :
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τουσ διαχειριςτζσ
β) ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. αφορά τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου.
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, αφορά τουσ νόμιμουσ εκπρόςωποφσ του.
δ) ςε περίπτωςθ ςυνεταιριςμοφ αφορά τον πρόεδρο και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ του Συμβουλίου.

Σε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο:


α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν
εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



β) τα λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά
το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν
εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ,

33

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ


γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, τα αποδεικτικά ιςχφουςασ
εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ αρχισ ςχετικά με
τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.

Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. Επίςθμεσ μεταφράςεισ γίνονται δεκτζσ είτε από τθ
Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν είτε από δικθγόρουσ και ςυμβολαιογράφουσ,
πιςτοποιθμζνουσ από τουσ αντίςτοιχουσ επαγγελματικοφσ τουσ φορείσ.
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι
φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ.

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 14.1 κακϊσ και ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β'
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α ζγγραφο/α ι το/α πιςτοποιθτικό/α μπορεί/οφν
να αντικακίςταται/νται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσμζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.

Στθν περίπτωςθ αυτι οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα πιςτοποιθτικά αυτά ι ότι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ
που αναφζρονται ςτο άρκρο 14.2 τθσ παροφςασ.
Η προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, πρζπει να γίνει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ο οποίοσ κα
αναγράφει με κεφαλαία τα εξισ:
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ΡΟΣ: ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΜΗΜΑ
ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟΥ 254, Τ.Κ.26110 - ΡΑΤΑ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και
επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021»
ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι
του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ»

ΑΘΟ 16- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (άρκρ. 127 του ν.4412/2016)
Ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 127 του ν.4412/2016 , ςφμφωνα με το οποίο:
 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ αξία κατϊτερθ ι ίςθ των εξιντα χιλιάδων (60.000) ευρϊ
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.), ςε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ
προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ
ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα ι από τθ ςυντζλεςθ τθσ παράλειψθσ.
 Η ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι
το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΗΜΔΗΣ ι τθν
αποςτολι τθσ πρόςκλθςθσ, κατά περίπτωςθ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των
προςφορϊν.
 Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα και ςτο άρκρο 221, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ,
απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου
με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει
δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.
 Η προκεςμία για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Κατά
τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ.
 Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον, μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και τθν ακφρωςθ τθσ
πράξθσ ι τθσ παράλειψθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εκδίδεται ι ςυντελείται επί τθσ ζνςταςθσ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, κατά τα οριηόμενα ςτο π.δ. 18/1989.
 Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ενδίκων βοθκθμάτων. Ρζραν
από τθν ενδικοφανι αυτι προςφυγι δεν χωρεί καμία άλλθ τυχόν προβλεπόμενθ από γενικι
διάταξθ ενδικοφανισ προςφυγι ι ειδικι προςφυγι νομιμότθτασ.
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 Το παράβολο για τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ και τθσ αίτθςθσ αναςτολισ υπολογίηεται
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 36 του π.δ. 18/1989.

ΑΘΟ 17- ΚΑΤΑΚΥΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άρκρ. 105 του Ν.4412/2016)
1. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το αρμόδιο
γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα
κακορίηεται ςτθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ
2. Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που
δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.
3. Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι
δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον
και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ ζνςταςθσ του άρκρου 127 του Ν.4412/2016 και
ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, θ ζκδοςθ απόφαςθσ επί αυτισ ι θ πάροδοσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ
του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 127 του Ν.4412/2016,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ
υποβάλλει, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του
προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο
ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ
4. Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα
αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςε διάςτθμα που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ
πρόςκλθςθσ.
5. Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του (εφόςον είχε
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προςκομιςτεί) και ακολουκείται θ διαδικαςία του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ ' τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016.

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και τουλάχιςτον τα εξισ:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφισ ςφμβαςθσ
β) Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ
γ) Τα προσ προμικεια υλικά/ υπθρεςίεσ και τθν ποςότθτα
δ) Τθν τιμι αναλυτικά
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοςθσ των υλικϊν/υπθρεςιϊν
ςτ) Τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ
η) Τισ προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ
θ) Τισ προβλεπόμενεσ ριτρεσ
κ) Τον τρόπο επίλυςθσ των τυχόν διαφορϊν
ι) Τον τρόπο και χρόνο πλθρωμισ
ια)Τον τρόπο αναπροςαρμογισ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, εφόςον προβλζπεται αναπροςαρμογι

Το κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.

Η ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
α) Ραραςχζκθκε το ςφνολο των υπθρεςιϊν ι ςε περίπτωςθ προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ
ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, εάν θ ποςότθτα που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ
ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο
β) Ραραλιφκθκε οριςτικά (ποςοτικά και ποιοτικά) θ ποςότθτα που παραδόκθκε ι θ υπθρεςία που
παραςχζκθκε.
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ
ι εκπτϊςεισ.
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.

Πταν ο μειοδότθσ δεν είναι φυςικό πρόςωπο, ο προςερχόμενοσ, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
απαιτείται να προςκομίςει ζγγραφο, από το οποίο να προκφπτει θ νομιμοποίθςι του για τθν υπογραφι τθσ
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ςφμβαςθσ (π.χ. αντίγραφο καταςτατικοφ εταιρείασ, απόςπαςμα πρακτικοφ ςυνεδρίαςθσ Διοικθτικοφ
Συμβουλίου, πλθρεξοφςιο).

ΑΘΟ 18 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρκρ.106 του Ν.4412/2016)
1. Η ανακζτουςα αρχι με εδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου
οργάνου, ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ:
α) εφόςον θ διαδικαςία απζβθ άγονθ είτε λόγω μθ υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ
όλων των προςφορϊν ι αιτιςεων ι αποκλειςμοφ όλων των προςφερόντων ι ςυμμετεχόντων,
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ βιβλίου και τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ι
β) ςτθν περίπτωςθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του
Ν.4412/2016
2. Ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μπορεί να λάβει χϊρα με ειδικϊσ
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, ςτισ
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ
άλλαξαν ουςιωδϊσ και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν
ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο,
γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,
δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,
ε) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016,
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ δθμόςιασ υγείασ ι
Ρροςταςίασ του περιβάλλοντοσ.
3. Αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ
διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ
από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
4. Πταν ςυντρζχουν οι λόγοι για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 1
και 2, θ ανακζτουςα αρχι ακυρϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ για ολόκλθρο το
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ι, αν οι λόγοι αυτοί ςυνδζονται με τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, για το εν λόγω
τμιμα, εφόςον επιτρζπεται θ κατάκεςθ τζτοιων προςφορϊν.
5. Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, μετά από γνϊμθ του αρμοδίου οργάνου, να
αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, και τθν επανάλθψθ
οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με τροποποίθςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν
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προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29 ι 32 του Ν.4412/2016, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτι
περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν.

ΑΘΟ 19 - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (άρκρ.72 του Ν. 4412/2016 )
Α) Εγγφθςθ Συμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό δεν απαιτείται (παρ.1α, άρκρο 72, του Ν. 4412/2016 )

Β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ:
Ο προςφζρων ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ αξίασ
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ το Φ.Ρ.Α.

Η εγγφθςθ κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.

Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα παρακάτω:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται (ι τον κφριο του ζργου ι τον φορζα καταςκευισ
ςτισ περιπτϊςεισ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, μελετϊν και παροχισ τεχνικϊν και λοιπϊν ςυναφϊν
επιςτθμονικϊν υπθρεςιϊν),
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ
εγγφθςθ,
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ ι πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ ( Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι
μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από τον ςυμβατικό χρόνο.)
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται
και
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
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Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου, ι ςτα κράτθ - μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων
Συμβάςεων (ΣΔΣ) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και
∆ανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντιςτοίχου χρθματικοφ ποςοφ. Τα ζγγραφα των εγγυιςεων αν
δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν Ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολο τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχϊν
απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ.

Υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ IV τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ.

Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτα τουσ.

Ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από
ζγγραφο τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, που κα υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.

ΑΘΟ 20- ΤΟΡΟΣ & ΧΟΝΟΣ ΡΛΗΩΜΗΣ (άρκρ.200 του ν.4412/2016)
Η πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, ζπειτα από τθν
προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν /δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ
κατά τον χρόνο πλθρωμισ και τθν ςφνταξθ πρωτοκόλλου παραλαβισ.

Η πλθρωμι ςτον ανάδοχο κα γίνει με τθν εξόφλθςθ του ποςοφ του κάκε τιμολογίου μετά τθν οριςτικι
παραλαβι (πρωτόκολλο ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ), ακολουκοφμενθσ τθσ διαδικαςίασ του
άρκρου 200 «Τρόποσ πλθρωμισ - απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθ πλθρωμι του αναδόχου» του
ν.4412/2016 (Α' 147).
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Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με:
 Ραρακράτθςθ φόρου ποςοςτοφ 4% επί προμικειασ αγακϊν, 8% επί παροχισ υπθρεςιϊν, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2αα,2ββ του άρκρου 64 του Ν.4172/2013(ΦΕΚ 167Αϋ) επί του
κακαροφ ποςοφ τθσ αξίασ του τιμολογίου
 Ραρακράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (εκτόσ Φ.Ρ.Α.),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του Ν.4605/2019, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν
αναγκϊν τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ ςε ποςοςτό 20% επί
αυτοφ επί τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ αρχισ των ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 12 του Κϊδικα Χαρτοςιμου.
 Ραρακράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (εκτόσ Φ.Ρ.Α.),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του Ν.4412/16, για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ ςε
ποςοςτό 20% επί αυτοφ επί τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν.
Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ.

Ο ανάδοχοσ βαρφνεται με όλουσ τουσ νόμιμουσ φόρουσ, τζλθ & κρατιςεισ που ιςχφουν κατά τθν θμζρα
υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ.

ΑΘΟ 21- ΚΥΩΣΕΙΣ (άρκρα 105, 203 του Ν.4412/16)
Από τθν ζγγραφθ ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ, ςτον τελικό
μειοδότθ αυτόσ υποχρεοφται, ςε διάςτθμα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ:
α) Να προςκομίςει τθν εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ και
β) Να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ.

Σε περίπτωςθ που μζςα ςτθν παραπάνω προκεςμία δεν προςζλκει να υπογράψει τθν ςφμβαςθ ι δεν
προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ι τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά, με
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, φςτερα από γνϊμθ τθσ επιτροπισ προμθκειϊν, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν.

Στον μειοδότθ, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, επιβάλλεται με
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ, ακροιςτικά ι
διαηευκτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
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α) Κατάπτωςθ μερικι ι ολικι τθσ κατατεκείςθσ εγγυιςεωσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ
β) Ανάκεςθ ςτουσ επόμενουσ προμθκευτζσ, που είχαν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό είτε με απευκείασ
αγορά, είτε με διενζργεια διαγωνιςμοφ.
γ) Καταλογιςμόσ κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ προκαλοφμενθσ ηθμιάσ του Δθμοςίου ι του διαφζροντοσ που
κα προκφψει.
δ) Ρροςωρινόσ ι οριςτικόσ αποκλειςμόσ του μειοδότθ από αντίςτοιχουσ διαγωνιςμοφσ του Δθμόςιου
Τομζα (άρκρο 74 του Ν.4412/2016)

Οι παραπάνω κυρϊςεισ κατά του μειοδότθ είναι άςχετεσ με τθν κατ' αυτοφ ποινικι δίωξθ εφόςον θ
παράβαςθ ςυνιςτά ταυτόχρονα και ποινικό αδίκθμα ι οποιαδιποτε άλλθ αξίωςθ τθσ υπθρεςίασ, που
προζρχεται από άλλο λόγο. Τα πρόςτιμα που τυχόν κα επιβλθκοφν για κάκε ηθμιά τθσ υπθρεςίασ από τον
μειοδότθ, θ κάκε αξίωςι τθσ κατά αυτοφ κα κρατείται απ' ότι ζχει να λαμβάνει ι από τθν εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ και κα βεβαιϊνεται ςαν ζςοδο τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ περί
είςπραξθσ Δθμοςίων Εςόδων. Το δικαίωμα τθσ επιλογισ ζχει το αρμόδιο από το νόμο όργανο, κατόπιν
ςχετικισ γνωμάτευςθσ τθσ επιτροπισ προμθκειϊν. Γενικά ςε κάκε περίπτωςθ ακζτθςθσ οποιουδιποτε
όρου τθσ διακιρυξθσ αυτισ εφαρμόηονται οι ςχετικζσ περί προμθκειϊν διατάξεισ.

ΑΘΟ 22 - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΟΕΣ (άρκρο 57 του Ν.4412/16)
Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ

ΑΘΟ 23 - ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (άρκρα 206,207,208,209,213 του Ν.4412/16)
 Η παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει όπωσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του άρκρ. 216 του Ν.
4412/2016 από τθν επιτροπι που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 221 παρ. 11β του ιδίου
Νόμου.
 Σε περίπτωςθ ανάγκθσ παράταςθσ ι μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εφαρμόηονται τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 217 του Ν.4412/16.
 Τον ανάδοχο βαρφνουν όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ.

Κατά τα λοιπά ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτο Ραράρτθμα ΙΙ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ και όςα
προβλζπονται ςτον ν.4412/16.
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ΑΘΟ 24 - ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ (άρκρ. 204 του Ν. 4412/2016)
Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.

Για τθν ςυνδρομι των λόγων ανωτζρασ βίασ αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο μετά από γνωμοδότθςθ τθσ
επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ.

ΑΘΟ 25- ΕΦΑΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα
προκφψει μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του αναδόχου, θ οποία κα αφορά τθν εκτζλεςθ, τθν
εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτθν Ράτρα
αρμόδια δικαςτιρια.
Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα
καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται
μεταξφ τουσ.

ΑΘΟ 26 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρκρα 66, 376- παρ.4,5-, 377,379 του Ν. 4412/2016)
Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
•

Η περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του
άρκρου

2

του

Ν.

3861/2010,

αναρτικθκε

ςτο

διαδίκτυο,

ςτον

ιςτότοπο

http://et.diavgeia.gov.gr/(ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
•

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μθτρϊο
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ).

•

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςε μία (1) τοπικι
εφθμερίδα.

•

Η Διακιρυξθ κα

καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ

διεφκυνςθ (URL) : www.pde.gov.gr ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ρροκθρφξεισ
Β.

Ζξοδα δθμοςιεφςεων

Η δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο τθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ κα βαρφνουν τον ανάδοχο,
ςφμφωνα με το άρκρο 46 του Ν.3801/2009
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ΑΘΟ 27 - ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Για κάκε γενικά ηιτθμα που δεν προβλζπεται από τθν διακιρυξθ και για κάκε παράβαςθ των όρων τθσ
ςφμβαςθσ, ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ
Ζργων, Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α) Γενικζσ πλθροφορίεσ – Ρεριβάλλον του Ζργου
Το 2021 είναι μία θμερομθνία ορόςθμο για τθν πατρίδα μασ, κακϊσ ςυμπλθρϊνονται διακόςια χρόνια
από τθν ζναρξθ του Αγϊνα τθσ Ελλθνικισ Ανεξαρτθςίασ του 1821 που οδιγθςε ςτθ δθμιουργία του
ςφγχρονου ελλθνικοφ κράτουσ. Η Ελλθνικι Επανάςταςθ είναι ζνα ιςτορικό γεγονόσ με πολλζσ προεκτάςεισ
ςτο οποίο ακόμα δεν ζχει δοκεί θ δζουςα ςθμαςία και δεν ζχει καταλάβει τθν αρμόηουςα κζςθ του ςτθν
ευρωπαϊκι αλλά και παγκόςμια ιςτορία. Αποτελεί τθν πρϊτθ ςπίκα και το πρϊτο ουςιαςτικό επαναςτατικό
γεγονόσ απζναντι ςτθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία και ειςάγει εκτόσ του κρθςκευτικοφ ςτοιχείου τθσ
ορκόδοξθσ χριςτιανοςφνθσ και το εκνικό ςτοιχείο. Με τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ ξεκινάει μια μακρά πορεία
για τθν αναγνϊριςθ των δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Στο ςιμερα, ο εορταςμόσ των διακοςίων
χρόνων από τθν ζναρξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ μασ δίνει τθν ευκαιρία να ςταματιςουμε το χρόνο και
να ρίξουμε μια ματιά ςτο παρελκόν. Το ελλθνικό κράτοσ είναι ο κλθρονόμοσ αλλά και το δθμιοφργθμα
αυτισ τθσ Επανάςταςθσ και οφείλει να αδράξει τθν ευκαιρία να τιμιςει από τθ μια μεριά τουσ ιρωεσ και
πρωταγωνιςτζσ του αγϊνα και από τθν άλλθ μεριά να εορτάςει τθν ιδρυτικι πράξθ τθσ ςυγκρότθςισ του
αναδεικνφοντασ τισ φάςεισ διαμόρφωςθσ του από το τότε ςτο ςιμερα.

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 2021
Το 2021 πρζπει να αποτελζςει θμερομθνία ορόςθμο για τουσ αγϊνεσ και τισ επιδιϊξεισ που ζχουμε
μπροςτά μασ. Απομζνει λιγότερο από ζνασ χρόνοσ για τον εορταςμό τθσ επετείου 1821-2021 και θ
Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ζχει ξεκινιςει τισ κατάλλθλεσ προετοιμαςίεσ ϊςτε να είναι ζτοιμθ να
παρουςιάςει υψθλισ ποιότθτασ δράςεισ και εκδθλϊςεισ. Υπ’ αυτό το πρίςμα, χαράςςεται ολοκλθρωμζνθ
Στρατθγικι θ οποία αποτυπϊνεται ςε αναλυτικό Σχζδιο Δράςθσ με τίτλο «Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
2021» ωσ μία προςπάκεια ςυντονιςμοφ των δράςεων, προγραμμάτων, καινοτομιϊν και ςυνεργιϊν
(ενδεικτικά: ψθφιακά ζργα, πολιτιςτικζσ- ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ, ςεμινάρια, ςυνζδρια, θμερίδεσ, εκδόςεισ,
λευκϊματα, κ.α.) που κα υλοποιθκοφν εντόσ των ορίων τθσ περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ζτοσ
αναφοράσ, δθλαδι το 2021, από τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και άλλουσ φορείσ.
H Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, μζςα από αυτι τθν πρωτοβουλία, ςτοχεφει ςτο να ςυντονίςει όλεσ τισ
πρωτοβουλίεσ που λαμβάνονται ι ζχουν ιδθ λθφκεί ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ. Ρεραιτζρω ςτοχεφει ςτθν
επιμζλεια και εποπτεία αυτϊν των πρωτοβουλιϊν και ςτον αποτελεςματικό ςυντονιςμό, με ορκολογικι
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κατανομι ςτον χϊρο και ςτον χρόνο, ϊςτε να μθν υπάρξουν «ανταγωνιςτικζσ» ι αλλθλεπικαλυπτόμενεσ
προςπάκειεσ και το τελικό πλζγμα δράςεων να οδθγιςει ςε ζνα άρτιο αποτζλεςμα ποικίλου περιεχόμενου
υψθλισ αξίασ και αιςκθτικισ.
Με ςτόχο να τιμιςει τα πρόςωπα και τισ αρχζσ τθσ Επανάςταςθσ, να καταγράψει και να αναδείξει το
ςχετικό υλικό, να αναπαραςτιςει με ςφγχρονα μζςα ιςτορικζσ ςκθνζσ και αναφορζσ, να φζρει ςε επαφι το
γενικό κοινό αλλά και ειδικά κοινά όπωσ μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, επιςτιμονεσ, κ.α. με τθν αντικειμενικι
ιςτορικι γνϊςθ και τθν αλλθλουχία των γεγονότων, αλλά και να διευκολφνει τθ ςυμμετοχι και ςυνεργαςία
των ανωτζρω φορζων για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που τίκενται ad hoc, το
Σχζδιο Δράςθσ «Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ 2021» ςυνδυάηει διαφορετικά επιςτθμονικά και τεχνικά
αντικείμενα και πρζπει να υλοποιθκεί ςε ζνα αυςτθρά οριςμζνο χρονοδιάγραμμα. Συνδζεται με
ςυγκεκριμζνεσ οργανωτικζσ υποχρεϊςεισ και παραδοτζα και επιπλζον πρζπει να υλοποιθκεί παράλλθλα
και ςυμβαδίηοντασ με αντίςτοιχα παραδοτζα τρίτων φορζων.
Η διαςφάλιςθ του λειτουργικοφ αποτελζςματοσ και θ τεκμθρίωςθ τθσ διαχρονικισ αξίασ των
προτεινόμενων δράςεων, θ δυνατότθτα λεπτομεροφσ αποτφπωςθσ, παρακολοφκθςθσ και μζτρθςθσ των
αποτελεςμάτων, θ κατανομι αρμοδιοτιτων, ο τρόποσ και ο βακμόσ εμπλοκισ, των υπθρεςιακϊν μονάδων
και του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των τρίτων φορζων αποτελοφν
βαςικά ηθτοφμενα του ςχεδιαςμοφ μασ.

Γνωμοδοτικι Επιτροπι 2021 και Ομάδεσ Εργαςίασ
Οι εκδθλϊςεισ που πρόκειται να διοργανωκοφν ςτο πλαίςιο των εορταςμϊν των διακοςίων ετϊν από
τθν ζναρξθ του Αγϊνα τθσ Ελλθνικισ Ανεξαρτθςίασ του 1821 κα ςτθριχκοφν ςτουσ παρακάτω άξονεσ:
Α. Οι εκδθλϊςεισ κα ζχουν αναφορά και ςτο εκνικό ςτοιχείο, το οποίο κεωροφμε ιδιαίτερα
ςθμαντικό, κακϊσ επίςθσ και ςτθν ανάδειξθ του τόπου μασ και τθ ςυμβολι του ςτθν Επανάςταςθ του 1821.
Η Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ είναι θ γενζτειρα τθσ επανάςταςθσ. Τα Καλάβρυτα αποτελοφν τον ιςτορικό
τόπο τθσ πρϊτθσ ςπίκασ αναδεικνφοντασ τθν αξία του αγϊνα. Το Μεςολόγγι, το αιϊνιο ςφμβολο των
«Ελεφκερων Ρολιορκθμζνων» ςθματοδοτεί τθν αξία τθσ κυςίασ. Το ταξίδι τθσ φλόγασ ςτον άξονα
Καλάβρυτα – Μεςολόγγι ςυμπλθρϊνεται και με πλικοσ τόπων και ιςτορικϊν γεγονότων, ςτα όρια τθσ
Δυτικισ Ελλάδασ, όπωσ θ Βοςτίτςα, το Βαρκολομιό, το Λάλα, το Αγρίδι, οι Ρόρτεσ, θ Αγία Λαφρα, θ Ράτρα,
ο Ρφργοσ, το Αιτωλικό, το Ξθρόμερο, το Βραχϊρι, ο

ιγανόκαμποσ, το Ροφςι, θ Βαλατοφνα, το

Μπαρδικϊςτα, θ μονι Ομπλοφ, το Ρουρναρόκαςτρο, το Σαραβάλι, θ μονι Γθροκομείου, το Ξθρόμερο, το
Φίδαρι του Βάλτου, το Αιτωλικό, θ Γλαρζτηα, το Βαςιλάδι, θ Κλείςοβα, ο Ανεμόμυλοσ, θ μονι Μ. Σπθλαίου,
ο Λομποτινάσ Ναυπάκτου, θ Βόνιτςα, το Αντίρριο και θ Ναφπακτοσ που πρζπει να αποτελζςουν το
επίκεντρο των εορταςμϊν και των εκδθλϊςεων που κα γίνουν, δζνοντασ μάλιςτα με τισ αξίεσ που
αναδφονται από τθ γθ τθσ Ολυμπίασ.
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Β. Εξωςτρζφεια. Επιδιωκόμενοσ ςτόχοσ είναι θ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςε όλθ τθν ζκταςθ τθσ
Ρεριφζρειασ με διαςπορά ςτο χϊρο και το χρόνο. Επιδίωξι μασ είναι οι εκδθλϊςεισ αυτζσ να παραμείνουν
ωσ κεςμόσ και να προςελκφουν επιςκζπτεσ ςτο μζλλον, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν γενικότερθ ανάπτυξθ τθσ
περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Γ. Η ανάπτυξθ περιφερειακισ ςυνείδθςθσ. Η εμπλοκι και δραςτθριοποίθςθ πολιτϊν, επιςτθμονικϊν,
πολιτιςτικϊν και κοινωνικϊν φορζων κα κζλαμε να ςυμβάλει ςτθν διαμόρφωςθ περιφερειακισ ςυνείδθςθσ
θ οποία είναι ηθτοφμενο για τθν Ρεριφερειακι αρχι.
Δ.

Απαραίτθτθ κρίνεται και θ ςυμμετοχι τθσ νεολαίασ, εμπλζκοντασ όλουσ τουσ φορείσ τθσ

εκπαίδευςθσ και όλεσ τι βακμίδεσ. Αποςκοποφμε ςτθ διοργάνωςθ βιωματικϊν δράςεων, με χριςθ τθσ
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και καινοτόμων ψθφιακϊν εφαρμογϊν, οι οποίεσ κα πρζπει να είναι ιδιαίτερα
ελκυςτικζσ και εφκολα προςβάςιμεσ ςτουσ νζουσ.
Ε. Ενεργόσ ςυμμετοχι και δραςτθριοποίθςθ του απόδθμου ελλθνιςμοφ. H νεότερθ και θ ςφγχρονθ
ελλθνικι ιςτορία είναι ςτενά ςυνυφαςμζνθ με το φαινόμενο τθσ Διαςποράσ. Συνεπϊσ, θ ςυνζργεια και
επικοινωνία με τθν νεοελλθνικι Διαςπορά ςτα πλαίςια των εορταςμϊν του 2021 δεν αποβλζπει μόνο ςτθν
ιςτορικι αποτφπωςθ και τθν προβολι τθσ ςθμερινισ παρουςίασ του ςθμαντικοφ αυτοφ τμιματοσ του
Ελλθνιςμοφ, αλλά και ςτθν ενίςχυςθ των διαφλων επικοινωνίασ μεταξφ του ελλθνικοφ κζντρου και τθσ
ομογζνειασ.
Με βάςθ λοιπόν, τισ παραπάνω αρχζσ και άξονεσ, θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ αναπτφςςει
ςυνεργαςίεσ για τον ςχεδιαςμό δράςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 2021 ςτθν ευρφτερθ περιοχι μασ.
Ενδεικτικά δράςεισ που κα υλοποιθκοφν αφοροφν:


Θεματικά εκπαιδευτικά– Τουριςτικά πάρκα,



Ταινίεσ – Ντοκιμαντζρ,



Εκδόςεισ λευκωμάτων τοπικισ ιςτορίασ,



Εκδόςεισ βιβλίων,



Θεατρικζσ παραςτάςεισ,



Συναυλίεσ,



Μακθτικοί διαγωνιςμοί,



Ακλθτικοί αγϊνεσ (Μεγάλεσ Αποςτάςεισ, ποδθλαςία, Ο Ακλθτιςμόσ του 1821),



Ιςτορικά ςυνζδρια,



Εκκζςεισ (ηωγραφικισ, γλυπτικισ, Αρμάτων, φορεςιϊν κλπ.),



Η εκπαίδευςθ ςτο 1821,



Δικτυακόσ τόποσ ενθμζρωςθσ (ιςτοςελίδα) κλπ.

47

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
Για τον ςυντονιςμό και τθν εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχίασ των δράςεων – εκδθλϊςεων που κα
πραγματοποιθκοφν, απαιτείται θ ςυμβολι και υποςτιριξθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου θ οποία ςυγκροτικθκε με τθν υπ. αρικ. αρικ. 1/22-1-2020 απόφαςθ του
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου περί «Σφςταςθσ και ςυγκρότθςθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ωσ ςυμβουλευτικό
όργανο του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου ςτθν άςκθςθ αρμοδιότθτασ του άρκρου 97 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133/τ. Αϋ/19-07-2018), με τισ οποίεσ προςτίκεται το άρκρο 164Α ςτο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Αϋ/07-062010), περί «Γνωμοδοτικοφ χαρακτιρα επιτροπζσ περιφερειακοφ ςυμβουλίου» ςε ότι αφορά ςτο
ςυντονιςμό πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν δράςεων και εκδθλϊςεων ςχετικϊν με τθν επζτειο των 200 ετϊν
από τθν Επανάςταςθ του 1821 και αποτελείται από πολίτεσ εγνωςμζνου κφρουσ και εξειδίκευςθσ από τον
χϊρο τθσ πολιτικισ, των γραμμάτων, των τεχνϊν και τθσ επιςτιμθσ.
Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι αρικμεί 27 μζλθ και ςυγκεκριμζνα από:


Ζναν (1) Ρεριφερειακό Σφμβουλο, από τουσ ςυμβοφλουσ τθσ πλειοψθφίασ και ςυγκεκριμζνα τον
Εντεταλμζνο Σφμβουλο-βοθκό Ρεριφερειάρχθ που είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν άςκθςθ τθσ
αρμοδιότθτασ του άρκρου 20 κεφ. Γϋ παρ. 3 εδ. iv, ςε ό,τι αφορά ςτο ςυντονιςμό πολιτιςτικϊν και
ακλθτικϊν δράςεων και εκδθλϊςεων ςχετικϊν με τθν επζτειο των 200 ετϊν από τθν Επανάςταςθ
του 1821, ςφμφωνα με τον οργανιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ο οποίοσ κα είναι και
Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ.



Ρζντε (5) Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ.



Είκοςι ζνα (21) μζλθ από πολίτεσ εγνωςμζνου κφρουσ και εξειδίκευςθσ από τον χϊρο τθσ πολιτικισ,
των γραμμάτων, των τεχνϊν και τθσ επιςτιμθσ που κα οριςτοφν από το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο.

Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι ςυνεδριάηει ανά τακτά χρονικά διαςτιματα και ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τθσ, ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προτάςεων που υποβλικθκαν ςτο πλαίςιο
τθσ από 7/2/2020 πρόςκλθςθσ τθσ ΡΔΕ θ οποία αποτζλεςε επίςθμο κάλεςμα ςτουσ ενδιαφερόμενουσ
φορείσ του ιδιωτικοφ και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, Ρολιτιςτικοφσ
Συλλόγουσ και άλλουσ φορείσ να υποβάλουν προτάςεισ ζργων προσ αξιολόγθςθ.
Συγκεκριμζνα, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι ςυμμετείχε ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και γνωμοδότθςε
ςχετικά με: τθ ςαφινεια και τθ ςυνάφεια κακϊσ και τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ, και τθν κοινωνικι απιχθςθ τθσ
κάκε πρόταςθσ. Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και βάςει των
παραπάνω κριτθρίων κατζλθξε ςτθ κετικι ι αρνθτικι κρίςθ για κάκε πρόταςθ.
Για τθν καλφτερθ λειτουργία και τθν πρόοδο των διαδικαςιϊν κρίκθκε αναγκαίο, ςτα πλαίςια τθσ
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, θ δθμιουργία Ομάδων Εργαςίασ. Η ςυμμετοχι των ομάδων εργαςίασ ςτθν
αξιολόγθςθ εξυπθρζτθςε τθν επίτευξθ των παρακάτω:


Δικαιοςφνθ κατά τθν κρίςθ τθσ πρόταςθσ. Επιμεριςμόσ των προτάςεων ςτθν κατάλλθλθ ομάδα
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αξιολόγθςθσ ανάλογα τα χαρακτθριςτικά τθσ πρόταςθσ (κεματικι κατθγορία) και τθσ ομάδασ
(γνωςτικό και επιςτθμονικό αντικείμενο, εμπειρία κλπ) και τθν κατθγορία τθσ πρόταςθσ.


Ταχφτθτα ςτθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν. Ραράλλθλθ λειτουργία των ομάδων εργαςίασ
για τθν αποφυγι κακυςτεριςεων ςτθν αξιολόγθςθ και τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ.



Διαφάνεια. Η εξαςφάλιςθ του ανϊτερου δυνατοφ επιπζδου διαφάνειασ ςτθν αξιολόγθςθ των
προτάςεων μζςω τθσ εμπλοκισ των κατάλλθλων ατόμων κφρουσ και εξειδίκευςθσ από τον χϊρο
τθσ πολιτικισ, των γραμμάτων, των τεχνϊν και τθσ επιςτιμθσ.

Συν των παραπάνω, αποςτολι τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ είναι και θ υποςτιριξθ του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου ςε κζματα που αφοροφν τισ υπό διοργάνωςθ δράςεισ όταν και όπου αυτό κρικεί αναγκαίο.
Ενδεικτικά, υποςτιριξθ μποροφν να χρειαςκοφν εξειδικευμζνοι τομείσ δράςεων όπωσ: Θεματικά,
Εκπαιδευτικά, Τουριςτικά Ράρκα, Ταινίεσ, Ντοκιμαντζρ, Εκδόςεισ, Ιςτορικά κζματα, Θεατρικζσ
Ραραςτάςεισ, Συναυλίεσ, Μακθτικοί Διαγωνιςμοί, Ακλθτικοί Αγϊνεσ, Συνζδρια, Εκκζςεισ, ΕκπαιδευτικάΡαιδαγωγικά κζματα, Θζματα Νζασ Τεχνολογίασ, λαογραφίασ, Ενθμζρωςθσ κ.λπ.
Με τθ λειτουργία, τισ προτάςεισ και τισ γνωμοδοτιςεισ τθσ Επιτροπισ επιχειρείται:


Η μεγιςτοποίθςθ του βακμοφ επιτυχίασ των δράςεων– εκδθλϊςεων,



Η εξαςφάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ, ποιότθτασ και εγκυρότθτασ τθσ κεματολογίασ των δράςεωνεκδθλϊςεων που αφοροφν ευαίςκθτα εκνικά, ιςτορικά, παιδαγωγικά, λαογραφικά και
γενικότερα επιςτθμονικά κζματα,



Η επίτευξθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ και δράςθσ πάνω ςε κοινοφσ ςτόχουσ και εκδθλϊςεισ
κακολικά αποδεκτζσ προσ μεγιςτοποίθςθ του κοινωνικοφ οφζλουσ,



Η ελαχιςτοποίθςθ πικανϊν παρενεργειϊν ι αςτοχιϊν που κα αφοροφν κυρίωσ τθ κεματολογία
και τθ διοργάνωςθ των δράςεων- εκδθλϊςεων.

Β) Αντικείμενο ςφμβαςθσ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ
δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200
ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821, ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ.

Ρεριεχόμενα – Δομι τθσ ζκδοςθσ
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Αντικείμενο τθσ ζκδοςθσ είναι θ αποτφπωςθ των ςθμαντικϊν ιςτορικϊν γεγονότων που ζλαβαν χϊρα
ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ Επανάςταςθσ του 1821. Στόχοσ είναι,
διατρζχοντασ όλο το ιςτορικό φάςμα τθσ εποχισ, να παρουςιαςτοφν τα ιςτορικά γεγονότα που αποτζλεςαν
«ορόςθμα» ςτθν εξζλιξθ τθσ Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821 και να ςκιαγραφθκοφν τα πρόςωπα που
διαμόρφωςαν τισ εξελίξεισ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο.
Η παρουςίαςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο Λεφκωμα κα διατρζχει ολόκλθρο το ιςτορικό φάςμα από
τθν ζναρξθ τθσ ελλθνικισ Επανάςταςθσ το 1821 μζχρι και τθν ίδρυςθ του ελλθνικοφ κράτουσ ςτισ 3
Φεβρουαρίου του 1830 με τθν υπογραφι του Ρρωτοκόλλου τθσ Ανεξαρτθςίασ ςτο Λονδίνο.
Για τθν πλθρζςτερθ τεκμθρίωςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να αναηθτθκεί θ ςυνεργαςία με εκνικοφσ και
τοπικοφσ πολιτιςτικοφσ, ιςτορικοφσ και κοινωνικοφσ φορείσ. Επιπλζον, κα πρζπει να αξιοποιθκεί θ
υπάρχουςα βιβλιογραφία και άλλεσ ιςτορικά ζγκυρεσ πθγζσ. Ο Ανάδοχοσ καλείται να ςυγκροτιςει
επιςτθμονικι ομάδα θ οποία κα αναλάβει τθν ζρευνα, τθ ςυγγραφι και τθν ζκδοςθ του ιςτορικοφ ζργου.
Η δομι του Λευκϊματοσ κα διατρζχει ολόκλθρο το ιςτορικό φάςμα, όπωσ περιγράφκθκε παραπάνω και
κα είναι διαρκρωμζνθ ςε αντίςτοιχα κεφάλαια. Η εκδοτικι παρουςίαςθ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει και
ικανό οπτικό – φωτογραφικό υλικό και λοιπά τεκμιρια. Συγκεκριμζνα, το ζργο του Αναδόχου περιλαμβάνει:


Ραρουςίαςθ χρονολογίου τθσ Επανάςταςθσ του 1821 για ιςτορικά γεγονότα εκνικοφ και
περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ. Η παρουςίαςθ κα βαςίηεται ςτο χρονολόγιο που ςυνζταξε θ
Γνωμοδοτικι Επιτροπι του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.



Βιβλιογραφία.



Καταγραφι και παρουςίαςθ πενιντα (50) γεγονότων εκνικοφ χαρακτιρα και ςυνοπτικι περιγραφι
τουσ (15-20 γραμμζσ/ γεγονόσ).



Καταγραφι και παρουςίαςθ εκατό (100) γεγονότων περιφερειακοφ χαρακτιρα και περιγραφι τουσ
(8-12 γραμμζσ/ γεγονόσ)



Συμβολι ςτθν επιλογι των φωτογραφιϊν του Λευκϊματοσ.



Ιςτορικι και φιλολογικι επιμζλεια του παραδοτζου – Τελικόσ ζλεγχοσ.



Μετάφραςθ και επιμζλεια κειμζνου από τθν Ελλθνικι ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.



Εκτφπωςθ λευκϊματοσ (2.500 αντίτυπα) ςε μαλακό και ςκλθρό εξϊφυλλο (βάςει των παρακάτω
παρουςιαηόμενων τεχνικϊν προδιαγραφϊν).

Η διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα είναι από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ζωσ 29
Ιανουαρίου 2021.
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Γ) Τεχνικζσ προδιαγραφζσ
Οι αναλυτικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ προςδιορίηονται ωσ εξισ:

ΛΕΥΚΩΜΑ


Λεφκωμα βιβλίο με τα ιςτορικά πρόςωπα καιγεγονότα που αποτελοφν ορόςθμα για τθν εξζλιξθ τθσ
Ελλθνικισ Επανάςταςθσ του 1821 και που ζλαβαν χϊρα ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Δυτικισ Ελλάδασ.



Φωτογραφικι και χαρτογραφικι τεκμθρίωςθ των ιςτορικϊνγεγονότωνπου περιλαμβάνονται ςτο
λεφκωμα.



Φωτογραφικι και χαρτογραφικι τεκμθρίωςθ περιοχϊνιδιαίτερθσ ιςτορικισ ςθμαςίασ.



Επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ των ιςτορικϊν γεγονότων και προςϊπων που παρουςιάηονται ςτο λεφκωμα.

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ Λευκϊματοσ

1) Λεφκωμα με μαλακό εξϊφυλλο
Διαςτάςεισ:

23 Χ 22 εκ (52 Χ 22 εκ ανάπτυγμα)

Σελίδεσ:

196ςελίδεσ ςϊμα + 4 ςελίδεσ εξϊφυλλο

Εκτφπωςθ:

Τετραχρωμία ςϊμα λευκϊματοσ και τετραχρωμία Ά όψθσ εξϊφυλλου

Χαρτί εκτφπωςθσ:

170 γρ Velvet για τισ εςωτερικζσ ςελίδεσ και 350 γρ Velvet για το εξϊφυλλο

Βιβλιοδεςία:

αφτοκόλλθτό, επίπεδη ράχη

Επεξεργαςίεσ:

Ρλαςτικοποίθςθ Γυαλιςτερι Αϋόψθ Εξωφφλλου, Ρίκμανςθ, Κόψιμο, Συςκευαςία

Ροςότθτα

1.500 τεμάχια

2) Λεφκωμα με ςκλθρό εξϊφυλλο - Χαρτόδετο
Διαςτάςεισ:

23 Χ 22 εκ (52 Χ 22 εκ ανάπτυγμα + ίςια ράχθ)

Σελίδεσ:

192 ςελίδεσ ςϊμα +Σκλθρό εξϊφυλλο + 8 ςελίδεσ ατφπωτθ φόδρα

Εκφπωςθ:

Τετραχρωμία ςϊμα λευκϊματοσ και τετραχρωμία Ά όψθσ εξϊφυλλου

Χαρτί εκτφπωςθσ:

170 γρ Velvet για τισ εςωτερικζσ ςελίδεσ και 150 γρ Velvet για το εξϊφυλλο με
2άρι χαρτόνι βιβλιοδεςίασ και 140 γρ γραφισ για τθ φόδρα

Βιβλιοδεςία:

αφτοκόλλθτό (δίπλωμα 12+8 ςελίδεσ + φόδρα + Εξϊφυλλο)

Επεξεργαςίεσ:

Ρλαςτικοποίθςθ Γυαλιςτερι Αϋόψθ Εξωφφλλου, Ρίκμανςθ, Κόψιμο, Συςκευαςία

Ροςότθτα

1.000 τεμάχια

Δ) Διάρκεια ςφμβαςθσ
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Ο χρόνοσ εκτζλεςθσ του ανατικζμενου ζργου αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και διαρκεί ζωσ τθσ
29 Ιανουαρίου 2021. Σε κάκε περίπτωςθ, το ανατικζμενο ζργο κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί με τθν
παραλαβι και τθ πιςτοποίθςθ τθσ καλισ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.

Ε) Ραραδοτζα – Χρόνοι παράδοςθσ
Ο Ανάδοχοσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα
εξισ παραδοτζα:
ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ
Δθμιουργία – Ζκδοςθ Λευκϊματοσ ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» με
κεματολογία που άπτεται του εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821
ΑΑ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΑΑΔΟΤΕΟΥ

ΧΟΝΟΣ ΡΑΑΔΟΣΗΣ

Ρ1

Λεφκωμα με μαλακό εξϊφυλλο

29 Ιανουαρίου 2021

Ρ2

Λεφκωμα με ςκλθρό εξϊφυλλο

29 Ιανουαρίου 2021

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των τριάντα τεςςάρων χιλιάδων επτακοςίων είκοςι
ευρϊ 34.720,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ24%.

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020 και
ςυγκεκριμζνα τουσ Κ.Α.Ε 02.02.073.0899.01.1231, 02.01.072.0899.01.1231 και 02.03.072.0899.01.0011.
Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 3186/2020, 3187/2020 και 3188/2020 αποφάςεισ ανάλθψθσ
υποχρζωςθσ.
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ :
(επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφώνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του
διαγωνιηόμενου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ
για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι
Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι
Επανάςταςθ του 1821

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΧΩΙΣ ΦΡΑ

ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΕ ΦΡΑ

Ραροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ
για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι Ελλάδα
1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν
Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821

Για τον προςφζροντα
Σφραγίδα / Υπογραφι
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV
ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομαςία Τράπεηασ……………………………….
Κατάςτθμα………………………………………..
Διεφκυνςθ: (οδόσ, αρικμόσ, Τ.Κ, τθλ-fax)
Ημερομθνία ζκδοςθσ……………
ΕΥΩ……………………………
Ρροσ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΙΘΜ…….....ΕΥΩ….………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι
του ποςοφ των ΕΥΩ……………………………………………………(και ολογράφωσ)…………………………….ςτο οποίο
και

μόνο

περιορίηεται

θ

υποχρζωςι

μασ

υπζρ

τθσ

εταιρείασ

………………………διεφκυνςθ……..……………………………………. για τθν καλι εκτζλεςθ από αυτιν των όρων
τθσ

με

αρικμό

…………..

ςφμβαςθσ,

που

υπζγραψε

μαηί

ςασ

για

τθν

………………………..………………………………(αρικμ. διακιρυξθσ………….) και το οποίο ποςό καλφπτει το 5%
τθσ ςυμβατικισ αξίασ προ Φ.Ρ.Α εκ ……………..ΕΥΩ αυτισ.

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.

Η παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςϋ
εμάσ, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
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Βεβαιείται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
ΝΡΔΔ, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςθσ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ. Δ/NΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜΟ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νςη : Πανεπιςτημίου 254
26110, Πάτρα
Πληροφορίεσ : Μ. Διαμαντοποφλου
Τηλζφωνο : 2613-613411
Fax
: 2613-613333
E-mail: m.diamantopoulou@pde.gov.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ, μετά από την αριθμ. ………../2020 (ΑΔΑ: ………………………………...)
απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ
ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
υνοπτικό διαγωνιςμό για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεςιϊν τεχνικήσ και
επιςτημονικήσ υποςτήριξησ για τη δημιουργία και παραγωγή Λευκϊματοσ «Δυτική Ελλάδα 18212021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από την Ελληνική Επανάςταςη του 1821, ςυνολικήσ
δαπάνησ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτήριο
κατακφρωςησ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικήσ άποψησ προςφοράσ βάςει τησ βζλτιςτησ
ςχζςησ ποιότητασ-τιμήσ.

Η προκαλοφμενη δαπάνη βαρφνει τον Προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2020
και

ςυγκεκριμζνα

τουσ

Κ.Α.Ε

02.02.073.0899.01.1231,

02.01.072.0899.01.1231

και

02.03.072.0899.01.0011. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοθεί οι αριθμ. 3186/2020, 3187/2020 και
3188/2020 αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ.

Κάθε προςφορά θα ςυνταχθεί ςτην Ελληνική γλϊςςα και θα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα
δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό όπωσ αυτά αναφζρονται ςτην ςχετική διακήρυξη.

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
Οι προςφορζσ των ενδιαφερομζνων πρζπει, να υποβάλλονται από τουσ ίδιουσ ή από νόμιμα
εξουςιοδοτημζνα πρόςωπα ςτην Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ- Δ/νςη Οικονομικοφ- Δημοςιονομικοφ
Ελζγχου - Τμήμα Προμηθειϊν - Πανεπιςτημίου 254 – (Κτίριο Β’), Πάτρα από την δημοςίευςη τησ
παροφςασ και μζχρι και την ……/……../2020, ημζρα …………………………….. και ϊρα ……………………

Κάθε προςφορά θα ςυνταχθεί ςτην Ελληνική γλϊςςα και θα ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα
δικαιολογητικά ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό.

Το χρονικό διάςτημα δζςμευςησ τησ προςφοράσ

είναι 180 ημζρεσ από την διενζργεια τησ διαγωνιςτικήσ διαδικαςίασ. Δεν γίνονται δεκτζσ
εναλλακτικζσ προςφορζσ

Η αποςφράγιςη των προςφορϊν θα γίνει από την από την αρμόδια επιτροπή διενζργειασ
διαγωνιςμοφ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ την ……/……../2020, ημζρα …………………………….. και
ϊρα ……………………ςτην Δ/νςη Οικονομικοφ-Δημοςιονομικοφ Ελζγχου, Τμήμα Προμηθειϊν,
Πανεπιςτημίου 254 – (Κτίριο Β’), Πάτρα.

Πληροφορίεσ για τον διαγωνιςμό παρζχονται κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ, από 8.00 π.μ.
ζωσ 14.30 μ.μ. από την Δ/νςη Οικονομικοφ –Δημοςιονομικοφ Ελζγχου- Τμήμα Προμηθειϊν (2613
613411 Μ. Διαμαντοποφλου)
Το πλήρεσ κείμενο τησ διακήρυξησ είναι αναρτημζνο ςτην ιςτοςελίδα τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
Ελλάδασ www.pde.gov.gr.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
Εν ςυνεχεία, ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κ. κ. Δθμθτρογιάννθ Λάμπρο, Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα,
Κωςτακόπουλο Χριςτο και Μθτρόπουλο Κωνςταντίνο και τουσ ηιτθςε να εκφωνιςουν 12 αρικμοφσ
από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε. που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτα εν λόγω ςυλλογικά όργανα, τθσ οποίασ δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία
ονομάτων και αρικμϊν προκειμζνου να προκφψουν τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ και τα τρία μζλθ τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων με τουσ αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Ζερβοφ Ανδριάνα, ΠΕ Διοικθτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδρος
2. ταςινοποφλου Γεωργία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Καρακωνςταντι Μαρία –Ηλίηα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Γκολφινόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Κανελλακόπουλοσ Νικόλαοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κολόμβα ωτθρία-Δζςποινα, ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Και τα μζλθ τθσ Επιτροπισ ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ ζχουν ωσ εξισ:
Σακτικά μζλη
1. Καράμπαμπα Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Πρόεδρος
2. Κωνςταντοποφλου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Λιοφρδθ Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπληρωματικά μζλη
1. Λιναρίτθσ Ιωάννθσ, ΣΕ Διοικθτικϊν - Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπληρωτής Πρόεδρος
2. Παππά Μαρία, ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Φλωράτου Αμαλία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Πρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
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 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/2712/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν

υπ’

αρικμ.

πρωτ.:316753/19957/27-11-2020

Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ειςιγθςθ

τθσ

Δ/νςθσ

Οικονομικοφ

–

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ
ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
1.

Εγκρίνει τουσ όρουσ διενζργειασ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν

τεχνικισ και επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία και παραγωγι Λευκϊματοσ «Δυτικι
Ελλάδα 1821-2021» ςτο πλαίςιο εορταςμοφ των 200 ετϊν από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821,
ςυνολικισ δαπάνθσ μζχρι του ποςοφ των 34.720,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ και με κριτιριο
κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφοράσ βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ-τιμισ.

2.

Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ , ιτοι:

Α) Σθ διακιρυξθ του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ.
Β) Σθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται
ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

3.

υγκροτεί τισ επιτροπζσ αξιολόγθςθσ και ενςτάςεων του διαγωνιςμοφ κατόπιν κλιρωςθσ μεταξφ

των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςθ τα ιςχφοντα ςτο άρκρο 26 του
ν.4024/2011, ωσ εξισ:
Επιτροπι αξιολόγθςθσ
Σακτικά μζλθ
1. Ζερβοφ Ανδριάνα, ΠΕ Διοικθτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Πρόεδροσ
2. ταςινοποφλου Γεωργία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Καρακωνςταντι Μαρία –Ηλίηα, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Γκολφινόπουλοσ Αριςτείδθσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. Κανελλακόπουλοσ Νικόλαοσ, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Κολόμβα ωτθρία-Δζςποινα, ΠΕ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
Επιτροπι ενςτάςεων
Σακτικά μζλθ
1. Καράμπαμπα Ευαγγελία, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Πρόεδροσ
2. Κωνςταντοποφλου Παραςκευι, ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Λιοφρδθ Μαρία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

ΑΔΑ: ΨΔ5Ν7Λ6-ΔΚΒ

Αναπλθρωματικά μζλθ
1. Λιναρίτθσ Ιωάννθσ, ΣΕ Διοικθτικϊν - Λογιςτικοφ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ
Αναπλθρωτισ Πρόεδροσ
2. Παππά Μαρία, ΣΕ Κοινωνικϊν Λειτουργϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
3. Φλωράτου Αμαλία, ΔΕ Προςωπικοφ Η/Τ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η προκαλοφμενθ δαπάνθ βαρφνει τον Προχπολογιςμό τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2020
και

ςυγκεκριμζνα

τουσ

Κ.Α.Ε

02.02.073.0899.01.1231,

02.01.072.0899.01.1231

και

02.03.072.0899.01.0011. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 3186/2020, 3187/2020 και
3188/2020 αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ

Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ και μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κ. Μωραΐτθσ Νικόλαοσ ψιφιςε
αρνθτικά.

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Σςοφμα Βαςιλικι

