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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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Θέμα: Απόφαση προκήρυξης Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Digital 
Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α’ 25) 
όπως ισχύει, 

2. του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 
Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43), 

3. του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

4. του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως ισχύει, 

5. του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α ’/153/10 -7-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

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

7. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141), 

8. του ν. 3959/2011 (Α ’ 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», 

9. του  ν.  3979/2011  (Α  ’  138)  «Για  την  ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  και  λοιπές  διατάξεις»,  όπως  έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

10. του  ν.  4013/2011  (Α’  204)  «Σύσταση  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός 
κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

11. του άρθρ. 35 («έλεγχος δημοσίων συμβάσεων») του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», ( Α ’ 52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

12. του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120), 
όπως ισχύει, 

13. του  ν.  4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν. 
4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167), 

14. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 

για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 107) όπως 
ισχύει, 

15. του  ν.  4250/2014  (ΦΕΚ  74/Α/26-3-2014)  «Διοικητικές  απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και 
λοιπές ρυθμίσεις», 

16. του   ν.   4270/2014   «Αρχές   δημοσιονομικής   διαχείρισης   και   εποπτείας   (ενσωμάτωση   της   Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
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17. του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει, 

18. του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου 
τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/23-09-1997), όπως έχει τροποποιηθεί 
με τους ν. 3166/2003, ν. 3444/2006 καθώς και με το ν. 3688/2008 και ισχύει, 

19. της εγκυκλίου με αριθ. Πρωτ. 11813/749/20‐10‐2010 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, με θέμα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 
του Ν. 3688/2008 (Α'163)», 

20. του Π.Δ. 28/2015   «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ 
Α΄34) όπως ισχύει, 

21. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145) όπως ισχύει, 

22. του  Π.Δ. 123/2016  «Ανασύσταση  και  μετονομασία  του  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 208), 

23. του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 210), 

24. του Π.Δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α’117), 

25. του  Π.Δ.  39/2017  «Κανονισμός  εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών», (Α΄ 64), 

26. της αριθμ. Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β ) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του 
συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.,. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ», 

27. της  υπ’  αριθμ.  1191/14-03-2017  ΚΥΑ  «Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 
4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969), 

28. της με αρ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017), 

29. της με αρ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
(ΦΕΚ Β' 1924/02.06.2017),  

30. του εγγράφου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. 59/Η/07.02.2019 και 

θέμα «Υποβολή πίνακα προγραμματισμού τεσσάρων (4) έργων του ΠΔΕ 2019 Εθνικό Σκέλος» και το Τεχνικό 

Δελτίο του έργου: «Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα», 

31. της υπ΄αρ. 18638/12.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΣ2Ι465ΧΙ8-ΠΡΡ) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης του 

έργου «Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα» στο 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, στη ΣΑΕ 063 του έργου, με κωδικό ενάριθμο: 2018ΣΕ06300016, 

32. των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των  λοιπών διατάξεων που 

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

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής (σταθμισμένα κριτήρια), για το έργο με τίτλο 
«Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με τη συνημμένη 
διακήρυξη. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) : 79952000-2 (Υπηρεσίες εκδηλώσεων). 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων 
χιλιάδων, πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (564.516,13€), μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  (προϋπολογισμός με ΦΠΑ, επτακόσιες χιλιάδες ευρώ  700.000,00€,  ΦΠΑ: 135.483,87€). 

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

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ανωτέρω ζητουμένων και όχι για μέρος του έργου. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η: 01/07/2019 και ώρα: 15:00. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
ορίζεται η: 05/07/2019 και ώρα: 13:00. 

Ο Διαγωνισμός  θα  γίνει σύμφωνα  με  τις ισχύουσες διατάξεις  και  τα  κάτωθι Κεφάλαια  και  Παραρτήματα  του 

παρόντος τεύχους της Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της: 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Ε.E.E.Σ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

 

 

 

Νικόλαος Παππάς 

Εσωτερική Διανομή  

- Γρ. κ. Υπουργού Ψη.Π.Τ.Ε  

- Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής (gen_gramm@mindigital.gr) 

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (oikonomikes@mindigital.gr) 

- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (dioikisi@mindigital.gr)  

- Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προτύπων και Αξιολόγησης (gsdp.evaluation@mindigital.gr)  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:gen_gramm@mindigital.gr
mailto:oikonomikes@mindigital.gr
mailto:dioikisi@mindigital.gr
mailto:gsdp.evaluation@mindigital.gr
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

« Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 564.516,13€ Προϋπολογισθείσα δαπάνη με 

ΦΠΑ: 700.000,00€ 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019 στη 

ΣΑΕ 063 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: 2018ΣΕ06300016 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

 

Επωνυμία Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου 

Πόλη Αθήνα (Καλλιθέα) 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10163 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL30 

Τηλέφωνο 210 9098255, 8280, 8613 

Φαξ 210 9098433 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο v.kousteni@mindigital.gr, k.politou@mindigital.gr, s.mpolou@mindigital.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασιλική Κουστένη, Καλλιόπη Πολίτου, Σταυρούλα Μπόλου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.mindigital.gr 

 

1.1.1 Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. 
 

γ) Περαιτέρω  πληροφορίες  είναι  διαθέσιμες  από  την  προαναφερθείσα  διεύθυνση  και  επιπροσθέτως  στην 

ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.mindigital.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων των άρθρων 5 και 27 του 

ν. 4412/2016. 
 

1.2.1 Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 

Ενημέρωσης, Κωδ. ΣΑ 063. 
 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2018ΣΕ06300016), σύμφωνα με την Απόφαση έγκρισης ένταξης αριθμ. 18638/12.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΣ2Ι465ΧΙ8-ΠΡΡ) του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού:  

α) για τη σημασία της ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, η οποία οφείλει να είναι διαρκής και να συμβαδίζει με τις 

mailto:v.kousteni@mindigital.gr,
mailto:v.kousteni@mindigital.gr,
mailto:s.mpolou@mindigital.gr
http://www.mindigital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
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τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και η οποία αποτελεί προϋπόθεση ισότιμης συμμετοχής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και 

προϋπόθεση ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας,  

και  

β) για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στις νέες σύγχρονες τεχνολογίες, την 

προώθηση της καινοτομίας με νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της δημιουργικής κουλτούρας στους νέους, συμβάλλοντας με 

τον τρόπο αυτό ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σύμφωνα με τις 

προτεραιότητες της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021. 

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 79952000-2: 

Υπηρεσίες εκδηλώσεων. 
 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας 

διακήρυξης. 
 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της με την ανάδοχο 

εταιρεία. 
 

Ο προϋπολογισμός (εκτιμώμενη αξία) της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 

πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατρία λεπτών (€ 564.516,13), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ  

(προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 700.000,00,  ΦΠΑ: 135.483,87€). 
 

1.4 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής. 

 

1.5 Θεσμικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
 

 του ν. 2121/1993 «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» (ΦΕΚ Α’ 25) όπως 

ισχύει, 

 του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων 

Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43), 

 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α΄ 248) όπως ισχύει, 

 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α ’/153/10 -7-2007), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως 

ισχύει, 

 του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141), 

 του ν. 3959/2011 (Α ’ 93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», 

 του ν. 3979/2011 (Α ’ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, 

 του άρθρ. 35 («έλεγχος δημοσίων συμβάσεων») του ν. 4129/2013 «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο», ( Α ’ 52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120), όπως 

ισχύει, 

 του  ν.  4172/2013  «Φορολογία  εισοδήματος,  επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  του  ν.  4046/2012,  του  ν. 
4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167), 

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

 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις», 

 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α΄ 143), όπως ισχύει, 

 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 261/1997 «Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 
από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης» (ΦΕΚ 186/Α/23-09-1997), όπως έχει τροποποιηθεί με τους ν. 
3166/2003, ν. 3444/2006 καθώς και με το ν. 3688/2008 και ισχύει, 

 της εγκυκλίου με αριθ. πρωτ. 11813/749/20‐10‐2010 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
με θέμα: «Πιστοποίηση εταιρειών παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του Ν. 
3688/2008 (Α'163)», 

 του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (ΦΕΚ Α΄34) 

όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145) όπως ισχύει, 

 του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», (Α΄ 
208), 

 του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (Α΄ 210), 

 του Π.Δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α’117), 

 του Π.Δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών», (Α΄ 64), 

 της αριθμ. Υ.Α. Φ.40.4/163/2013 (ΦΕΚ 401/Β ) «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής 
επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του 
συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.,. με χρήση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ», 

 της υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης 
και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και 
των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)», (Β΄ 969), 

 της με αρ. 57654 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017), 

 της με αρ. 56902/215 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β' 
1924/02.06.2017),  

 του εγγράφου του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης με αρ. πρωτ. 59/Η/07.02.2019 και θέμα 
«Υποβολή πίνακα προγραμματισμού τεσσάρων (4) έργων του ΠΔΕ 2019 Εθνικό Σκέλος» και το Τεχνικό Δελτίο του 
έργου: «Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα», 

 της υπ΄αρ. 18638/12.02.2019 (ΑΔΑ: ΩΣ2Ι465ΧΙ8-ΠΡΡ) Απόφασης του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης ένταξης του έργου 
«Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα» στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2019, στη ΣΑΕ 063 του έργου, με κωδικό ενάριθμο: 2018ΣΕ06300016, 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,  των λοιπών διατάξεων που 

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

 

 

1.6 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 
 

Η καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής των προσφορών είναι η 01/07/2019. και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής 

της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
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με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υ.Α. 56902/215 

“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017). 
 

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 
 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών (ημερομηνία διενέργειας) ορίζεται για την 05/07/2019 και ώρα 13:00 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του εν θέματι Διαγωνισμού (εφεξής «Επιτροπή Διαγωνισμού») εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 

 

 

1.7 Δημοσιότητα 

 

1.7.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 30/05/2019 στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

1.7.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 

http://www.promitheus.gov.gr. 
 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 
 

Η  Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  αναθέτουσας  αρχής,  στη  διεύθυνση  (URL): 

www.mindigital.gr. 
 

 

1.7.3 Έξοδα δημοσιεύσεων 
 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βαρύνουν την Ε.Ε.. 
 

 

1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν 

λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το 

στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν  τα  κατάλληλα  μέτρα  για  να  διαφυλάξουν  την  εμπιστευτικότητα  των  πληροφοριών  που  έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.mindigital.gr/
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016 για τον παρόντα 

διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα : 
 

α) Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
 

β) H Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

γ) Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

δ) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή. 

ε) Η Σύμβαση. 
 

 

2.1.2 Σειρά ισχύος 
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση ή/και η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 
 

1. Η Σύμβαση 

2. Η Διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

3. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή 

4. Η προσφορά του αναδόχου 
 

 

2.1.3 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι 

ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος. 
 

 

2.1.4 Παροχή Διευκρινίσεων 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 

οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη 

και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό 

αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 

στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 

παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 

 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 

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

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
  

 

 

2.1.5 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα 

περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται  στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η Συνθήκη της 

Χάγης  της 5.10.1961,  που  κυρώθηκε  με  το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα  διαδικασία, θα είναι  

νόμιμα  επικυρωμένα,  και  η μετάφραση  των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από 

το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα 

με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 

454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 

 

 

2.1.6 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των  παραγράφων  2.2.2  «Εγγύηση  Συμμετοχής»  και  4.1.  «Εγγύηση  Καλής Εκτέλεσης»  εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 

κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 

λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
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Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την 

Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Οι εγγυητικές επιστολές θα πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 

 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I 
της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον, για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, 
Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν 
ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε  καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την 
ολοκλήρωση της Σύμβασης. 

4. Κάθε διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές 

με  την  ιδιότητα  του  Υποψηφίου  Αναδόχου,  Μέλους  υποψήφιας  ένωσης/κοινοπραξίας,  Υπεργολάβου.  Η 
συμμετοχή στο διαγωνισμό νομικών ή φυσικών προσώπων σε περισσότερες από μία προσφορές σύμφωνα με τα 
παραπάνω, συνεπάγεται τον αποκλεισμό όλων των προσφορών, για τις οποίες διαπιστώνεται τέτοια συμμετοχή. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο 
ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 

 

Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

 

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση 
των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 
Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των  διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραμματισμού και 
Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

 

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 
αποστέλλοντας: 

 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη µε επίσηµη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη μετάφραση στην ελληνική, 
σύµφωνα µε τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας   του   Εθνικού   Συστήματος   Ηλεκτρονικών   Δημοσίων   Συμβάσεων   (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»   (ΦΕΚ   Β’ 
1924/02.06.2017). 

 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του συστήματος. 
 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη 
του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 
οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων 
διακοσίων ενενήντα ευρώ (11.290 €). 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς της παραγράφου 2.4.4 «Χρόνος ισχύος των προσφορών» της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής 
επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 

 

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ένδικων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής Προστασίας ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, 
 

γ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση 

απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το 
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δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 

ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα 

προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 

 

2.2.3 Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 

συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 

πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 

2.2.3.1 Έχει εκδοθεί εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 
 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), 
 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 

1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ  L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
 

δ)τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 

άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο 

άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της  26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του 

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

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης- πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 
 

 

2.2.3.2. α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 
 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  αποδείξει με τα  κατάλληλα μέσα  ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει  τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
 

ή/και 
 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να 

έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
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θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης σύμβασης με  αναθέτοντα  φορέα  ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 
 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 

πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 

2.2.9 της παρούσας, 
 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 

να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο 

του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

2.2.3.4. Δεδομένης της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (αμιγής εθνικός λόγος αποκλεισμού) 
 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 

από τις ως άνω περιπτώσεις. 
 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1, 2.2.3.2.γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν 

για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις 

του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 

σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 

απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας, ήτοι να δραστηριοποιούνται στην παροχή διαφημιστικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI 

του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του 
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Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 
 

Επιπρόσθετα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3α του άρθρου 12 του ν. 

3688/2008, όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η καταλληλότητα μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της 

ένωσης/κοινοπραξίας. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι 

ανάδοχοι απαιτείται να διαθέτουν για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις 

(2016, 2017, 2018) για το κάθε ένα έτος και γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 150% του 

προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης . 

 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα – Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

 

2.2.6.1 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 
Για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται κατ’ ελάχιστον: 

 

1. Να έχουν κατά τα τελευταία 5 έτη (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) συν το τρέχον, εκτελέσει επιτυχώς για λογαριασμό 

Φορέα του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου τομέα ή ιδιωτικού τομέα συμβάσεις με αντικείμενο συναφές με την παρούσα, και 

ειδικότερα: 
 

 Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων στον τομέα του 

οικοσυστήματος καινοτομίας εντός της Ελλάδας 

 

 ‘Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων στον τομέα του 

οικοσυστήματος καινοτομίας εκτός της Ελλάδας 

 

 ‘Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων τουλάχιστον 4 ημερών 

στον τομέα του οικοσυστήματος καινοτομίας εντός της Ελλάδας 
 

 Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διημερίδων στον τομέα του 

οικοσυστήματος καινοτομίας εντός της Ελλάδας 

 

 Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης εκδηλώσεων στον τομέα του 

οικοσυστήματος καινοτομίας σε Περιφερειακό επίπεδο (εκτός Περιφέρειας Αττικής) 
 

 Ένα (1) τουλάχιστον έργο με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής Startups σε 

διεθνή φόρα ή/και συνέδρια,  
 

 Δύο (2) τουλάχιστον έργα με αντικείμενο παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης διαγωνισμού με συμμετοχή Startups.  
 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της 

ένωσης.   
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2. Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους 

απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. 
 

Ειδικότερα απαιτείται να διατεθούν από τον υποψήφιο τα κάτωθι τουλάχιστον στελέχη: 
 

1. Υπεύθυνος Έργου(YE): 

Ο ΥE έχει τη συνολική ευθύνη του έργου. 

Για ρόλο αυτό ο ΥΕ θα πρέπει: 

Α.  να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
Β. να διαθέτει δεκαπενταετή τουλάχιστον εμπειρία στο σχεδιασμό, διαχείριση, αξιολόγηση, παρακολούθηση 
δράσεων επικοινωνίας εκ των οποίων πέντε (5) στον τομέα της καινοτομίας. 

Γ. να έχει αναλάβει το ρόλο του Υπευθύνου Έργου ή του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου σε τουλάχιστον 

ένα ολοκληρωμένο έργο από τα ανωτέρω (σημείο Β), εντός της τελευταίας 5ετίας. 

 

 

2. Μέλη Ομάδας Παραγωγής: 

Απαιτούνται τουλάχιστον τρία (3) στελέχη για το ρόλο του των Μελών της Ομάδας Παραγωγής, καθένα εκ των οποίων θα 
πρέπει: 

 Α1. να διαθέτει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης ή στο τομέα Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας ή στο τομέα του Μάρκετινγκ ή πτυχίου 
Μηχανικού ή Πληροφορικής. 

 Α2.  να  διαθέτει  7ετή  τουλάχιστον  επαγγελματική  εμπειρία  σε  παροχή  διαφημιστικών  υπηρεσιών ή/και 

υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων-συνεδρίων σε φορείς του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα και του 

ιδιωτικού τομέα. 
 

3. Εμπειρογνώμονες. 

Απαιτούνται τουλάχιστον 2 εμπειρογνώμονες για Mentoring, Coaching, καθένας εκ των οποίων θα διαθέτει τίτλο σπουδών 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι οποίοι αθροιστικά θα πρέπει να διαθέτουν 5ετή εμπειρία στα κάτωθι αντικείμενα: 

 SW Development  

 Go-To-Market & Business Development 

 Product Design  
 

 

2.2.6.2 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 
 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 
 

 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας στον τομέα παροχής συμβουλευτικών και επικοινωνιακών υπηρεσιών 

 Πρότυπα διασφάλισης της Διαχειριστικής Επάρκειας τους και κατ’ επέκταση της ποιότητας στην διαφημιστική προβολή 
του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα στα έντυπα και στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
 
 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της 

παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6.1), να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των 

φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση  στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος  ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ 

του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 
 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την 

απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους 

οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην 

ένωση ή άλλων φορέων. 
 

 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της 

παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5 και 

2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα 

με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του 

ν. 1599/1986. 
 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος Α και τις οδηγίες 

που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf. 
 

Το ΕΕΕΣ διατίθεται στα συνημμένα του διαγωνισμού σε μορφή αρχείων .pdf και .xml, απ’ όπου οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς μπορούν να το συμπληρώσουν και να το καταθέσουν σε μορφή .pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
 

Για  τη  συμπλήρωση  του  αρχείου  .xml  οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  συνδεθούν  και στο  σύνδεσμο 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/.  
 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται 

ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 

της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν 
1
 . 

 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον 

καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 

φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 
 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), 

                                                           
1
 Eπισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να 
υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 
 

Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης 

προσώπων υποχρεούται να υποβάλει διακριτό ΕΕΕΣ. 
 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΕΕΕΣ 

περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 
 

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει 

δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 
 

Εφόσον το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους υπεργολάβους, οι οποίοι υποχρεούνται να 

υποβάλουν διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 

2.2.9   Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 

παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 

παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.7). 
 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο 

τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 

2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που 

η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως  

εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη 

σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού  

οργάνου  του εν λόγω οικονομικού  φορέα  ή στα  πρόσωπα  που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 
 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται όλοι οι Οργανισμοί 
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κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση εγκατάστασης στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 
 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, 

εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν 

έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, 

το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με  

τις  κείμενες διατάξεις,  ως  κάθε  φορά ισχύουν.  Τα  φυσικά  πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν 

πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 

πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 2.2.3.3 β’, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής,  συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου  επαγγελματικού ή εμπορικού  οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται 

τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3 β΄. 
 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής,  συμβολαιογράφου  ή αρμόδιου  επαγγελματικού ή εμπορικού  οργανισμού του κράτους - μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν έγγραφο αρμόδιας δημόσιας Αρχής από το οποίο να προκύπτουν οι 

Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 

κράτους εγκατάστασης. 
 

Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή άλλο 

επαγγελματικό φορέα, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που να 

είναι συναφές με το δημοπρατούμενο αντικείμενο, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 

την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
 

Σε κάθε περίπτωση εφόσον δεν απαιτείται, σύμφωνα με το προηγούμενα εδάφια, να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι 

μέλη συγκεκριμένου οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους 
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με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης 

εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου, βεβαίωση αρμόδιας φορολογικής αρχής από την οποία να προκύπτει ο 

κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων), συμπεριλαμβανομένης ένορκης δήλωσης ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία 

αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους. 

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο Φορείς 

Πιστοποίησης του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, όσον αφορά στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε φορείς του 

Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την παράγραφο 3
α
 του άρθρου 12 του ν. 3688/2008. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017). Εάν ο 

οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 

αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο (πχ 

αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων). 
 

Β.4.1 Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6.1 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
 

Ως προς την απαίτηση 1: πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο  υποψήφιος 

Ανάδοχος κατά το ζητούμενο χρονικό διάστημα και τα οποία καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη  προϋπόθεση, σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 
 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ (από – έως) 

Π/Υ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & ημ/νία) 

      

 
Όπου: 

 

«ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: πρωτόκολλο/απόφαση/βεβαίωση παραλαβής ή καλής εκτέλεσης (ευανάγνωστο 
φωτοαντίγραφο) ή αντίγραφο σύμβασης. 

 

Ως  προς  την  απαίτηση  2: Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα για κάθε στέλεχος που προτείνεται για την κάλυψη των 

απαιτούμενων ρόλων από το οποίο να προκύπτουν με σαφήνεια τα προσόντα, η εμπειρία και  εξειδίκευση του μέλους σε 

σχέση με την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών, όπως το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας Διακήρυξης. 
 

Β.4.2 Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας διαχείρισης της παραγράφου 

2.2.6.2 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
 

 πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο, εν ισχύ, για τη διαχείριση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

 πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435:2009 ή ισοδύναμο,  εν  ισχύ,  για  το σύστημα διαχειριστικής επάρκειας 
 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, απόφαση συγκρότησης Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 

του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους  οποίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 
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Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν 

στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών 

φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 
 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που 

εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής 

επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής 

των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για  κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα  ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 

έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 

Β9. Τα αποδεικτικά μέσα υποβάλλονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη 

δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης της Σύμβασης 

Κ1 Κατανόηση   αντικειμένου,   απαιτήσεων   και   ιδιαιτεροτήτων   του 
Έργου 

15% 

Κ2 Επάρκεια και καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών που 
θα παρέχονται σε κάθε Φάση του Έργου 

40% 

Κ3 Ανάλυση  παραδοτέων  και  χρονοδιαγράμματος  υλοποίησης  του 
Έργου 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 75% 

ΟΜΑΔΑ Β: Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου 

Κ4 Σχήμα Επικοινωνίας/Συνεργασίας 20% 

Κ5 Οργάνωση και διοίκηση της Ομάδας Έργου 5% 
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 25% 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

 

Κριτήριο Κ1: Αξιολογείται η σαφήνεια και η πληρότητα της πρότασης με σκοπό να εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και η 

ορθότητα αντίληψης του συμβατικού αντικειμένου από τους προσφέροντες ειδικά ως προς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 

υλοποίησής του. 
 

Κριτήριο Κ2: Κρίνεται η τεκμηρίωση της διασφάλισης εφαρμοσιμότητας των λύσεων που προτείνονται καθώς και η 

επάρκεια και καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών που θα παρέχονται σε κάθε Φάση του Έργου. 
 

Κριτήριο Κ3: Αξιολογείται η ορθολογική ανάλυση του αντικειμένου της σύμβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους 

με τα προσφερόμενα παραδοτέα, η σαφήνεια, πληρότητα και καταλληλότητα της ανάλυσης των περιεχομένων κάθε 

παραδοτέου και η καταλληλότητα της ανάλυσης των επιμέρους δραστηριοτήτων / ενεργειών εκτέλεσης του Έργου και των 

μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων. 
 

Κριτήριο Κ4: Αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των προτεινόμενων διαδικασιών επικοινωνίας του αναδόχου με την 

αναθέτουσα αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης με βάση την μεθοδολογία που έχει προτείνει. 
 

Κριτήριο Κ5: Κρίνεται η καταλληλότητα και επάρκεια του συστήματος διοίκησης της Ομάδας Έργου, σε σχέση με το 

αντικείμενο, τις απαιτήσεις και το χρονοπρογραμματισμό του έργου, η τεκμηρίωση διασφάλισης της βέλτιστης 

συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της ομάδας έργου, καθώς και η επάρκεια και σαφήνεια κατανομής ρόλων και 

αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας. 
 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι 

οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 

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

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη 

βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών 

όλων των κριτηρίων. 

 

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

 

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+ σνχΚν 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας, επιφέρουν την αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς. 
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Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης κατά τα προηγούμενα, η Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει 

τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του τελικού βαθμού: 

 

Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (ΒΜΙΝ/ ΒΚ) 

όπου: 

Β = ο τελικός βαθμός της προσφοράς 

UΤ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του οικονομικού φορέα 

UΜΑΧ = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς 

ΒΚ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα 

ΒΜΙΝ = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς. 

 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

 

Η πρώτη στο Συγκριτικό Πίνακα κατάταξης, δηλαδή η προσφορά εκείνη με το μεγαλύτερο βαθμό Β, θεωρείται η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι 

ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

 

Σημειώνεται ότι το συνολικό συγκριτικό κόστος μιας οικονομικής προσφοράς προκύπτει από το  ποσό που θα αναγράφεται  στη 

γραμμή «ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» της στήλης «ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ]» του Πίνακα του Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
αναφοράς δεν βρέθηκε.. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών. 
 

2.4.1 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2-6-2017 (Β' 1924) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό 

το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 

και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 
 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα 

http://www.promitheus.gov.gr/
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από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της 

ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του 

διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 

Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα 

κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και 

τα άρθρα 2.4.2.1. και 2.4.2.2. της παρούσας, 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 

οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (άρθρο 2.4.3 και υπόδειγμα Παραρτήματος Γ΄ της 

παρούσας). 

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 

που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός 

φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Προσφοράς χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό 

από τον υποψήφιο, υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 23 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ως 

διακριτά ηλεκτρονικά αρχεία χαρακτηριζόμενα ως εμπιστευτικά, δηλαδή, δεν επιτρέπεται ένα ηλεκτρονικό αρχείο να 

περιλαμβάνει εμπιστευτικά και μη εμπιστευτικά στοιχεία. 
 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την 

οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 

υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
 

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται 

παρακάτω: 
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά της παρούσας µε χρήση 

προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον 

στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων 
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 

προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο 

φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 

τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα 

έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα 

έγγραφα  που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται  από το ν.  

4250/2014 ότι  οι  φορείς υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 

Τα έγγραφα του κυρίως φάκελου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών τα οποία υποβάλλονται σε 

φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλους και απαραίτητα να φέρουν την 

επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς επίσης και τις 

ενδείξεις: 
 

 

 

 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

«Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα» 
 

με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ………. 

 

 

 

Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής Διεύθυνση: 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 10163, Αθήνα 

Επωνυμία Υποψηφίου Αναδόχου : Στοιχεία 

Εκπροσώπου: 

Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου): 
 

 

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια 

της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και 

στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 

 

2.4.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
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2.4.2.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

 

Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 
 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και  PDF,  

στην  αρχική  σελίδα  του  εν  θέματι  διαγωνισμού  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr του 

ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης. 
 

Το συγκεκριμένο πρότυπο, υποβάλλεται συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρ. 79 του ν.4412/16. 

 

Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ηλεκτρονικού ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς χρησιμοποιούν το 

αναρτημένο από την αναθέτουσα αρχή αρχείο, σε μορφή XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία 

Promitheus ESPDint και να παραγάγουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την 

υπηρεσία Promitheus ESPDint. 
 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του διαγωνισμού, οι οικονομικοί 

φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) να 

δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και 

αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 

προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 
 

Β) την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας 

διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(Ε.Ε.Ε.Σ.)  για  κάθε oικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

 

2.4.2.2 Τεχνική Προσφορά: 
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Β της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
 

Ειδικότερα, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλεται υποχρεωτικά: 
 

Α) η Αναλυτική Τεχνική Προσφορά του υποψηφίου (τίτλος αρχείου «Αναλυτική Τεχνική Προσφορά») η οποία απαιτείται 

να περιέχει κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες ενότητες (σε αντιστοιχία με τα κριτήρια αξιολόγησης): 
 

Α/A Τίτλος Ενότητας 

1 Εισαγωγή – απαιτήσεις, προσέγγιση και μεθοδολογία υλοποίησης έργου 

2 Περιγραφή προσφερόμενων υπηρεσιών 

3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης - Παραδοτέα 

4 Στελέχη Ομάδας Έργου – Ρόλοι – Ανάλυση προσφερόμενων Α/Μ 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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5 Σχήμα διοίκησης και διαχείρισης έργου – διαδικασίες επικοινωνίας 

 

 

Β) Το αρχείο τεχνικής προσφοράς του συστήματος  συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Ο τίτλος του αρχείου θα είναι «Τεχνική Προσφορά». Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο υποψήφιος καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
 

Γ)  Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 

Δ) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 
 

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

 

1. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας  την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα  του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή  pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει 
να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει 
εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

2. Επιπρόσθετα του ανωτέρω παραγόμενου από το σύστημα αρχείου ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα στο Φάκελο της οικονομικής προσφοράς στον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, αρχείο το οποίο δημιουργείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς του 
Παραρτήματος Γ της παρούσας. Το ηλεκτρονικό αυτό αρχείο υποβάλλεται σε μορφή. pdf ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

 

3. Το ποσό που θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ θα είναι το ποσό που θα αναγράφεται στο πεδίο 
«ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ» του Πίνακα του Παραρτήματος Γ. Επισημαίνεται ότι το ποσό του Φ.Π.Α. επί της 
ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα 

 

Τιμές 
 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 
 

Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 
 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ, ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

Εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

Στην περίπτωση που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, τότε η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
 

Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιμή μονάδας για κάθε προσφερόμενη υπηρεσία / ρόλο για 

να μπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος, σε περίπτωση αυξομείωσης φυσικού αντικειμένου. Προσφερόμενη 

υπηρεσία / ρόλο που αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 
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Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση των προσφορών. 
 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ’ αυτής συνολικής τιμής, υπερισχύει 

η τιμή μονάδας. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
 

Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και έγκαιρη εκτέλεση 

του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και παρεπομένων υποχρεώσεων, 

ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και όρους της Σύμβασης. 
 

Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες 

που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα 

είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ, ο προαναφερόμενος ΦΠΑ λογίζεται ως ο αναλογούν ΦΠΑ. 
 

Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια της προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση 

της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την 

παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 
 

 

2.4.4 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 

επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 

λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 

α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση 

της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο 

του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 

2.4.5 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε 

περίπτωση, προσφορά: 
 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις 

παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3., 2.4.4., 3.1 και 3.2. 
 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση 

ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η 
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εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.2. της παρούσας και το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016, 
 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός 

αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 
 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 
 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και 

αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

 
3.1.1   Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή 

Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το 

άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις 

(4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 05/07/2019 και 

ώρα: 13:00. Την ίδια ημερομηνία το αρμόδιο όργανο θα αποσφραγίσει τους φυσικούς φακέλους προσφορών 

που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.4.1 και θα μονογράψει ανά φύλλο το σύνολο των 

υποβληθέντων εγγράφων. 
 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει 

η αναθέτουσα αρχή 
 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας, κάθε 

προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των 

πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 

3.1.2   Αξιολόγηση Προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων. 
 

Ειδικότερα: 
 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
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β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών 

προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3 της παρούσας. 
 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, 

το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή 

προς έγκριση. 
 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας 
της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 
 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 

απορριφθεί κατά τα προηγούμενα στάδια (έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, έλεγχος και αξιολόγηση τεχνικών 

προσφορών υποψηφίων), σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου. 
 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί 

από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών , δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται  στην  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη  βαθμολογία  τεχνικής προσφοράς. Αν 

οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η  αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 
 

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου 

της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

 

 

3.2 Πρόσκληση  υποβολής  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του 

συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 

έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9. της παρούσας διακήρυξης, ως 

αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 
 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 

συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
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από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει 

ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 

Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός 

ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση 

της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. Το παρόν εφαρµόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις 

που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συµµετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο 

α΄του Ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 

λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
 

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

δικαιολογητικών ή 
 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) 

της παρούσας. 
 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες 

ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις 

οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του. 
 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 

2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του 

Διαγωνισμού στο οποίο αναγράφεται τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους.. 
 

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

απόφαση κατακύρωσης. 
 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
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Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας 

ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο , ηλεκτρονικά  μέσω του συστήματος. 
 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη 

παράγραφο 3.4. 
 

Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για 

ολόκληρη ή μικρότερη ποσότητα κατά 20% . Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 20% , απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 

συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η 

προθεσµία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά 

της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, µε την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του Ν. 4412/2016,  

 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 

4129/2013, και 

 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 79 Α του Ν. 4412/2016, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 

και µόνον στην περίπτωση του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης 

κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύµβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που 

δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, 

κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με 

την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. 
 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή 

ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 

της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 

που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 

κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 

επικοινωνίας, άλλως 
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γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 

ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) 

ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε  (15) ημέρες από την 

επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 

ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του 

Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 

56902/215 Υ.Α.. 
 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε περίπτωση 

που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 

πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 

ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής 

δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 

του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του πρώτου 

εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της 

προσφυγής και των ισχυρισμών της  αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του 

παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 
 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 

αποφανθεί διαφορετικά. 
 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
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Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους 

λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από 

γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2 .1.6 . «Εγγυήσεις» στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς 

αυτόν προκαταβολής. 
 

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

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 

σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Σε περίπτωση ανάθεσης 

της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 
 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 

4.3 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α   του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 

εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Ειδικότερα, ως προς την εθνική εργατική και 

κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την 

εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, και με τη ρητή υποχρέωση να καταβάλει τις νόμιμες 

αποδοχές στους εργαζόμενους  οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από 

τις οικίες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, στις οποίες τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, να τηρεί το νόμιμο ωράριο 

εργασίας, ως και τις νόμιμες ασφαλιστικές καλύψεις, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, τις λοιπές 

κοινωνικές παροχές, αποζημιώσεις, φόρους, κ.λ.π., θα ευθύνεται δε έναντι των Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε 

υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεούται να εκπληρώνει όλες του τις υποχρεώσεις απέναντι στο 

Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. 
 

2. Στην Αναθέτουσα Αρχή παρέχεται η δυνατότητα για έλεγχο των ανωτέρω μέσω των ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Σε 

περίπτωση δε που διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω αναφερόμενων όρων της παρέχεται το δικαίωμα να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση. 
 

ΑΔΑ: Ω412465ΧΘ0-ΒΗΚ





  

38 
 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη 
της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, 
τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. Η κρίση για τη 
δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής.  Σε 
αρνητική  περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

Παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του Έργου. 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο των κατά νόμο απαλλοτριωτών πνευματικών 
δικαιωμάτων του παραγόμενου από αυτόν πρωτότυπου έργου ή υλικού, παρέχοντας στην Αναθέτουσα Αρχή το 
δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής και χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο του υλικού που θα ετοιμάσει ή 
παράξει ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα: 

 

α) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (περιουσιακών και απαλλοτριωτών ηθικών) του παραγόμενου από τον 
Ανάδοχο πρωτοτύπου έργου ή υλικού μεταβιβάζεται αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Μόνη η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται στη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, στην αδιακώλυτη άσκηση όλων των εξουσιών που 
απορρέουν από αυτά, σε ολόκληρο τον κόσμο, και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους, χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση προς τούτο. Έτσι, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
εκμεταλλεύεται, αναπαράγει και χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το υλικό που θα ετοιμάσει ή παραγάγει ο 
Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων. 

 

β) Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να  χρησιμοποιεί,  αναπαράγει  ή παραχωρεί σε  τρίτους  καθ’  οιονδήποτε τρόπο και 
για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του πρωτοτύπου υλικού που παρήγαγε ή του υλικού που του παραδόθηκε από 
την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της. 

 

γ) Με την ολοκλήρωση του Έργου, οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με το Έργο, είτε αυτό το υλικό το παρήγαγε ο 
Ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ως 
σύνολο αλλά και κάθε επιμέρους αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή άλλη), ώστε η 
Αναθέτουσα Αρχή να έχει την δυνατότητα να αναπαράγει, τροποποιεί ή επεμβαίνει σε αυτό κατά τη βούλησή της. 

 

δ) Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτοτύπου υλικού που τυχόν παραχθεί για την Αναθέτουσα Αρχή ή του 
υλικού που παραδόθηκε στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες 
του Αναδόχου, τους οποίους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα παραχώρησης των 
πνευματικών δικαιωμάτων, αναλόγου δε περιεχομένου με τα οριζόμενα στο ανωτέρω υπό στοιχείο β, προ της 
σύναψης δε οποιασδήποτε συμφωνίας συνεργασίας. 

 

ε) Για κάθε παράβαση των όρων των ανωτέρω υπό στοιχείων β και δ από τον Ανάδοχο, ο τελευταίος θα 
υποχρεούται, ανεξαρτήτως της αξίωσης της Αναθέτουσας Αρχής για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, στην 
καταβολή ποσού που ανέρχεται στο 1,5%  του συνολικού  τιμήματος  του Έργου,  ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα, 
δίκαιη και εύλογη, του Αναδόχου παραιτουμένου του δικαιώματος να αμφισβητήσει το ποσό αυτό. 

 

στ) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία της με τον Ανάδοχο σε περίπτωση 
παραβίασης των όρων αυτών. 

 

 

4.4 Υπεργολαβία 
 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε  υπεργολάβους. Η  τήρηση  των υποχρεώσεων της  παρ.  2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 

αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 

αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
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σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου 

με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 

Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 

ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 

άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016. 
 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 

οργάνου. 
 

Ειδικότερα ως προς τη διάρκεια της σύμβασης αυτή δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 

4412/2016. 
 

4.6 Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

1. Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) της συμβατικής αξίας χωρίς 
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας.  

2. Αποπληρωμή των Υπηρεσιών Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, των Υπηρεσιών σχεδιασμού και διοργάνωσης δράσης 
καινοτομίας και των Δράσεων Δημοσιότητας που υλοποιήθηκαν στο 1

ο
 Δίμηνο παροχής των υπηρεσιών του 

Έργου, μετά από την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων των Φάσεων 1 και 2  
3. Το υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.  

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής 

και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 

παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 

12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες 

το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής. 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 

τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή και μετά το πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των εκάστοτε παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, που θα συγκροτηθεί προς το σκοπό αυτό από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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1. κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου δυνάμει της παρ.6 του άρ.36 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επί 

της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 
 

2. κράτηση 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ δυνάμει της παρ.7 του άρ.375 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται   επι   

της   αξίας   κάθε   πληρωμής   προ   φόρων   και   κρατήσεων   της   αρχικής,   καθώς   και   κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
 

3. κράτηση 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ δυνάμει της παρ.3 του άρ.350 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, η οποία υπολογίζεται επι της 

αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών. 
 

4. κράτηση φόρου εισοδήματος για την παροχή υπηρεσιών σε ποσοστό 8% επί του καθαρού τιμήματος της εκάστοτε 

πληρωμής. 
 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου εισοδήματος ή 
οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της προκήρυξης, καθώς και της Σύμβασης που 
πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις. 

 

 

 

4.7 Κυρώσεις 

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση 

και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 

με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 

υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το 

άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της Αρχής. 
 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής 

διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
 

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

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα. 
 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
 

4.8 Καταγγελία της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

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

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο Α του Άρθρου 2 .2 .3. «Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Λόγοι αποκλεισμού »  και, ως εκ  τούτου, θα έπρεπε να 

έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις 

Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 

διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

4.9 Παρακολούθηση και Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

 

4.9.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την υπηρεσία που θα ορίσει 

με απόφασή της η Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή που θα συγκροτηθεί επίσης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, η 

οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 

λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

4.9.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 

εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας 

υπηρεσίας στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο 

έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 

4.9.3 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η ΕΠΠ θα παρακολουθεί 

καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης το έργο, θα συνεργάζεται, και θα καθοδηγεί τον Ανάδοχο. Η επικοινωνία της ΕΠΠ με 

τον Ανάδοχο θα γίνεται με συναντήσεις, όπου αυτό απαιτείται, ή με όλες τις άλλες μορφές επικοινωνίας (γραπτά, e-mail, 

τηλεφωνικά), κατά περίπτωση. 

 

Η ΕΠΠ πιστοποιεί ότι ο Ανάδοχος προσέφερε τις υπηρεσίες του προσηκόντως κατά το συμβατικό χρονικό διάστημα, όπως 

αυτές περιγράφονται  στο άρθρο 1 της παρούσας και είναι αρμόδια  για  την παραλαβή κάθε επιμέρους παραδοτέου του 

Έργου, καθώς και για την οριστική παραλαβή του. 

 

Η Επιτροπή μετά τον έλεγχο των παραδοτέων διατυπώνει εγγράφως ενδεχόμενες παρατηρήσεις εντός δέκα (10) 

ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις της 

Επιτροπής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν και να τα αναμορφώνει σχετικά έως 

ότου αυτά γίνουν αποδεκτά από την Επιτροπή. Μετά την έγκριση των παραδοτέων από την Επιτροπή συντάσσεται πρακτικό 

παραλαβής. 
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Αν η ΕΠΠ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται 

πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 

επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, η οποία 

κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 

έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
 

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

σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
 

4.9.4 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση 

επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από 

την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που 

ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 

ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.7 της παρούσας, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

4.10 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να ασκήσει διοικητική προσφυγή μέσα 

σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ 

της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 
 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Ε.E.E.Σ. 
 

 

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF (ψηφιακά υπογεγραμμένο) 

και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

 

1: ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΣΤΟΧΟΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Το Digital Greece αποτελεί μια πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με στόχο την κινητοποίηση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας, την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της νεανικής επιχειρηματικότητας στις νέες 
σύγχρονες τεχνολογίες, την προώθηση της καινοτομίας με νέες τεχνολογίες και την ενίσχυση της δημιουργικής κουλτούρας 
στους νέους, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό ενεργά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  
 

Πρόκειται για μια ανοικτή δράση  καινοτομίας με στόχο την προώθηση των τεχνολογιών αιχμής στη νέα γενιά και σε νέους 
επιχειρηματίες  δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη δημιουργική σκέψη. Στις εκδηλώσεις μπορούν να 
συμμετέχουν όσοι έχουν καλές ιδέες για να λύσουν συγκεκριμένα προβλήματα: μαθητές και σπουδαστές με ενδιαφέρον για 
την έρευνα και την επιχειρηματικότητα, μηχανικοί-προγραμματιστές, designers, αναλυτές και κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες 
καινοτόμες τεχνολογίες.  

 

Σκοπός του Digital Greece είναι η ανάπτυξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των νέων και των εκπροσώπων  της ακαδημαϊκής 
αλλά και της επιχειρηματικής κοινότητας. Ουσιαστικά, μαθητές και σπουδαστές,  καινοτόμοι επιχειρηματίες και εφευρέτες θα 
έχουν την δυνατότητα να έρθουν  σε επαφή με ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους της ιδιωτικής οικονομίας για να συζητήσουν 
τις τελευταίες τάσεις στην χρήση νέων τεχνολογιών, τον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργικότητα, την έρευνα 
και ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν μέσω των mini hackathons και του μαθητικού διαγωνισμού θα 
δίνουν λύσεις σε καθημερινά προβλήματα που απασχολούν όλους τους πολίτες, τις τοπικές κοινωνίες κλπ. 

 
Με αυτό τον τρόπο το Digital Greece θα συμβάλει ενεργά στη δημιουργία και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα 
τη   νεανική και την καινοτόμα αλλά και γενικότερα την προαγωγή της ψηφιακής οικονομίας καθώς μέσα από τη διαδικασία 
αυτή μπορούν να προκύψουν νέες εταιρείες με εμπορικά βιώσιμα προϊόντα και λύσεις. Παράλληλα, η προβολή των ΤΠΕ και 
των πλεονεκτημάτων τους δίνει την δυνατότητα στον γενικό πληθυσμό να εξοικειωθεί περισσότερο με αυτές ενισχύοντας τις 
ψηφιακές δεξιότητές τους. Η επαύξηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών προάγει την  ισότιμη συμμετοχή και χωρίς 
αποκλεισμούς  στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. 

 
To Digital Greece θα περιλαμβάνει πολλαπλές δραστηριότητες, καλεσμένους έμπειρους ομιλητές από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, σημαντικά μηνύματα για την εποχή και έντονη δικτύωση. Επιπλέον, μπορεί να υποστηριχθούν δράσεις πριν και μετά 
ώστε να υπάρχει μια συνέχεια και να αναδειχθεί σε ετήσια βάση. 

Η δράση θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

 Παρουσιάσεις και Ομιλίες  

o Εξειδικευμένοι καλεσμένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσουν τις τελευταίες τεχνολογικές 
τάσεις, καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και concepts από κυβερνητικές πολιτικές και πετυχημένες διαδικασίες 
αξιοποίησης της καινοτομίας. 

 Συζητήσεις σε πάνελ 
o Οι συμμετέχοντες – πετυχημένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, coaches κλπ - θα μοιραστούν εμπειρίες που θα 

ενεργοποιούν το κοινό σε ανοιχτή συζήτηση. 

 Workshops - Εργαστήρια 
o Θα διοργανωθούν εφαρμοσμένα εργαστήρια για την μετάδοση γνώσης κι εμπειριών επί συγκεκριμένης 

θεματολογίας, από επιτυχημένους start-uppers, σε μια άνετη και ευχάριστη ατμόσφαιρα, προσαρμοσμένη για 
την περίσταση. 

 Έκθεση 

o Παρουσίαση τουλάχιστον 20 ομάδων (startups) στο χώρο διοργάνωσης της εκδήλωσης της Αθήνας 

 Μαθητική Καινοτομία 

o Συμμετοχή σχολείων και παρουσίαση ιδεών και πρωτοβουλιών, για το πώς οι νέοι βρίσκουν τρόπους να λύσουν 
συγκεκριμένα προβλήματα και να κάνουνε τον κόσμο μας καλύτερο. 

o Πρόγραμμα ρομποτικής και μηχανικής για παιδιά, με στόχο την ανάπτυξη δομημένης κι αναλυτικής σκέψης, την 
κατανόηση λογικής προγραμματισμού και την κατάκτηση των αρχών της βασικής μηχανικής.   

 Mini Hackathons  
o Διοργάνωση θεματικών hackathons ανά περιφερειακή εκδήλωση, που θα καθοδηγείται από έμπειρους coaches 

και start-uppers.   

 Startups 

o Μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας με έπαθλα που θα τρέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. 
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 Β2Β meetings 
o Συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και νεοφυών εταιριών για την εξεύρεση αμοιβαίων επιχειρηματικών λύσεων 

και πιθανών συνεργασιών. 

 
Στο πλαίσιο της δράσης Digital Greece, ενδεικτικά (αλλά όχι περιοριστικά), οι τεχνολογικοί τομείς που προωθούνται είναι οι 
παρακάτω: 

 Artificial Intelligence 

 Machine Learning Algorithms 

 AR/VR, Extented Reality  

 Blockchain  

 Internet of Things 

 Robotics, 3D Printing 

 BioHealth, HeathTech 

 Data Management 

 CleanTech 

 
Και οι βιομηχανίες – αγορές, πάλι ενδεικτικά, οικονομικού ενδιαφέροντος  

 Χρηματο-οικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (fintech και insurtech)   

 Regtech (ρυθμιστικές τεχνολογίες - regulatory technology) 

 Ιατρική, βιοτεχνολογία και βιοϊατρική  

 Γενετική μηχανική 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έξυπνα δίκτυα 

 Πράσινη ανάπτυξη και αειφορία 

 Self driving cars και έξυπνα μέσα μεταφοράς 

 Τεχνολογίες αγροτικής παραγωγής, αγροδιατροφής και καλλιέργειας 

 Τεχνολογίες τουρισμού, φιλοξενίας, εμπειριών 

 Τεχνολογίες ψυχαγωγίας και διασκέδασης 

 Τεχνολογίες για την λιανική αγορά (retailtech) 
 

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την αποτελεσματικότερη δράση, θα χρειαστεί ειδική υποδομή, απαραίτητη σε κάθε 
περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
Α) Γραμματειακή υποστήριξη  

Την επίβλεψη, διαχείριση και άρτια λειτουργία της γραμματείας ανά περιφερειακή διοργάνωση και την ενισχυμένη παρουσία στην 
κεντρική εκδήλωση της Αθήνας. 

 
Β) Υποστηρικτικό ανθρώπινο δυναμικό  

Τη διαχείριση και οργάνωση των εθελοντών.  
 
Γ) Οπτικοακουστικές ανάγκες και σκηνικές εγκαταστάσεις  

Την ενοικίαση, υποστήριξη και το συντονισμό των οπτικοακουστικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, την προσαρμογή της οπτικής 
ταυτότητας σε επιμέρους υλικά που αφορούν στις σκηνικές εγκαταστάσεις αλλά και την οπτικοακουστική καταγραφή των 
διήμερων εκδηλώσεων και της κεντρικής στην Αθήνα και αναλυτικότερα: 

 
Γραμματεία για περιφερειακές εκδηλώσεις:  

 2 άτομα γραμματειακής υποστήριξης για την διαχείριση των επισκεπτών (εγγραφές επισκεπτών / ηλεκτρονικό check in / 
παράδοση και διαχείριση έντυπου υλικού )  

 Ενοικίαση πλατφόρμας επαγγελματικών ραντεβού και 1 άτομο για τη διαχείριση αυτής. Η λειτουργία της πλατφόρμας και 
η διάθεση στο κοινό θα ξεκινήσει τέσσερεις εβδομάδες πριν την εκδήλωση.  

 2 τμχ laptop  

 1 τμχ εκτυπωτές  

 Φωτισμός για φωτογράφιση σε ελεύθερο σημείο στο χώρο της reception με δυνατότητα μετακίνησης  

 1 οθόνη 42’’ με επιδαπέδια βάση στήριξης για την είσοδο του χώρου 

 
Γραμματεία για κεντρική εκδήλωση:  

 4 άτομα γραμματειακής υποστήριξης για την διαχείριση των επισκεπτών (εγγραφές επισκεπτών / ηλεκτρονικό check in / 
παράδοση και διαχείριση έντυπου υλικού)  

 Ενοικίαση πλατφόρμας επαγγελματικών ραντεβού και 1 άτομο για τη διαχείριση αυτής. Η λειτουργία της πλατφόρμας και 
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η διάθεση στο κοινό θα ξεκινήσει έξι εβδομάδες πριν την εκδήλωση.  

 2 τμχ laptop  

 2 τμχ εκτυπωτές  

 Φωτισμός για φωτογράφιση σε ελεύθερο σημείο στο χώρο της reception με δυνατότητα μετακίνησης  

 1 οθόνη 60’’ με επιδαπέδια βάση στήριξης για την είσοδο του χώρου  
  

Έκθεση:  

 3 οθόνες 42’’ κάθετες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης για κάθε περιφερειακή εκδήλωση 

 4 οθόνες 50’’ κάθετες και επιτοίχιες βάσεις στήριξης για την κεντρική εκδήλωση 

 
Main Conference Hall για τις περιφερειακές εκδηλώσεις:  

 2 Projectors 15.000 ansi lumens (1+1 back up)  

 Oθόνη 4x3m με πλαίσιο για την πλήρη κάλυψη της σκηνής, ντυμένο με ψηφιακή εκτύπωση  

 1 Μίκτης Εικόνας Αnycast  

 2 Οθόνες Led 42’’ για την προβολή των εργασιών του συνεδρίου μέσα στην αίθουσα  

 2 Monitor 32'' για το panel  

 4 Laptop  

 Laser Pointer/ Changer για τις Παρουσιάσεις  

 Μετατροπέας από Υπολογιστή MAC για προβολή παρουσιάσεων στο projector της αίθουσας  

 Splitter Εικόνας  

 Ενισχυτές Σήματος, Μετατροπέας Σήματος  

 Κάλυψη Live Streaming  

 Βιντεοσκόπηση με 1 κάμερα  

 Χειριστής Κάμερας  

 Απαραίτητος εξοπλισμός live streaming  

 Υπηρεσίες Live streaming  

 Ηχητική- Μικροφωνική Εγκατάσταση (μικρόφωνο για το podium και ασύρματα μικρόφωνα για Q/A)  

 Podium ντυμένο με ψηφιακή εκτύπωση  

 Φωτογράφιση  

 Φωτισμός σκηνής  

o Quarts για τους ομιλητές  

o Led pars  
o Led bars  
o Profile  

 
Main Conference Hall για την κεντρική εκδήλωση:  

 2 Projectors 15.000 ansi lumens (1+1 back up)  

 Oθόνη 8x4m με πλαίσιο για την πλήρη κάλυψη της σκηνής, ντυμένο με ψηφιακή εκτύπωση  

 1 Μίκτης Εικόνας Αnycast  

 4 Οθόνες Led 42’’ για την προβολή των εργασιών του συνεδρίου μέσα στην αίθουσα  

 2 Monitor 32'' για το panel  

 4 Laptop  

 Laser Pointer/ Changer για τις Παρουσιάσεις  

 Μετατροπέας από Υπολογιστή MAC για προβολή παρουσιάσεων στο projector της αίθουσας  

 Splitter Εικόνας  

 Ενισχυτές Σήματος, Μετατροπέας Σήματος  

 Κάλυψη Live Streaming  

 Βιντεοσκόπηση με 2 κάμερες  

 Χειριστές Κάμερας  

 Απαραίτητος εξοπλισμός live streaming  

 Υπηρεσίες Live streaming  

 Ηχητική- Μικροφωνική Εγκατάσταση (μικρόφωνο για το podium και ασύρματα μικρόφωνα για Q/A)  

 Podium ντυμένο με ψηφιακή εκτύπωση  

 Φωτογράφιση  

 Φωτισμός σκηνής  
o Quarts για τους ομιλητές  

o Led pars  
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o Led bars  
o Profile  

 

Workshop areas: 2x για κάθε περιφερειακή εκδήλωση, 4x για την κεντρική εκδήλωση  

 Φωτισμός της αίθουσας  

 Hχητική και μικροφωνική εγκατάσταση  

 1 οθόνη 50’’ 

 1 Laptop  

 Laser Pointer/ Changer για τις Παρουσιάσεις  

 Μετατροπέας από Υπολογιστή MAC για προβολή παρουσιάσεων στο projector της αίθουσας  

 Απαραίτητος εξοπλισμός live streaming  

 Υπηρεσίες Live streaming  

 Φωτογράφιση 

 
Χώρος για Booths εκμάθησης ρομποτικής και μηχανικής 

 5x προδιαγεγραμμένοι χώροι 20μ2 (booths) για εκμάθηση ρομποτικής και μηχανικής 

 15 tablets 

 15 laptops 

 5 3D printers  

 
Εκθεσιακός Χώρος  

 1 Led walls 4 X 5μ (20 τ.μ.)  

 Τράσσες στήριξης  

 Ασύρματο link για την αποστολή σήματος εικόνας στα led wall  

 1 ασύρματη κάμερα  

 20x προδιαγεγραμμένες δομές περιπτέρων 12μ2 με μετόπες, spots φωτισμού και παροχές ηλεκτρισμού 

 Υπερυψωμένα καθίσματα (2 ανά περίπτερο) 

 Μοκέτα ανά περίπτερο και μοκέτα κεντρικού διαδρόμου  
 

Coffee area για όλες τις εκδηλώσεις:  

 Ηχητική – Μικροφωνική εγκατάσταση με ασύρματα μικρόφωνα (3 μικρόφωνα CCS για το panel και 2 ασύρματα για Q/A)  

 Βιντεοσκόπηση  

 Φωτιστική Εγκατάσταση  

 Projector 7.000 ansi (ή μεγαλύτερο)  

 Oθόνη 3x2m  

 

Ανθρώπινο δυναμικό  

 10 supervisors για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των εκδηλώσεων οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη επίβλεψης όλων 
των χώρων του φεστιβάλ και το συντονισμό των εθελοντών  

 Απαραίτητη ομάδα παραγωγής και συντονισμού  

 Απαραίτητος αριθμός τεχνικών, χειριστών οπτικοακουστικών μέσων και βοηθών για την τεχνική υποστήριξη για όλες τις 
αίθουσες και τους χώρους του φεστιβάλ, εγκατάσταση – απεγκατάσταση, μεταφορά εξοπλισμού  

 2 mentors και 3 coaches για όλες τις ημέρες λειτουργίας των εκδηλώσεων οι οποίοι θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των 
ομάδων.  

 
Documentation  

 Φωτογράφιση (σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων με καθημερινή παράδοση υλικού και τελική παράδοση του 
συνολικού υλικού)  

 Καταγραφή ομιλιών (HD) και happenings και άμεση τροφοδότηση επικοινωνιακού υλικού  

 Απολογιστικό βίντεo (HD). Στο τέλος των εκδηλώσεων θα παραδοθεί ψηφιακό αρχείο (HD) από τις συνολικές δράσεις του 
Φεστιβάλ ως παραδοτέο υλικό.  

 

Στις εκδηλώσεις στόχος είναι να συμμετέχουν με οποιαδήποτε μορφή τουλάχιστον 1.000 άτομα ανά περιφερειακή εκδήλωση και 
5.000 άτομα στην κύρια εκδήλωση. Επίσης υπολογίζεται ότι τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την ολοκλήρωση των fora ο 
συνολικός αριθμός των ωφελούμενων θα ξεπεράσει τις 10.000 μέσω της εξ΄ αποστάσεως παρακολούθησης των δράσεων, αλλά και 
των αποτελεσμάτων των ημερίδων.  
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Συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, 

GDPR). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πλήρη συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR). 

Για την επιτυχημένη προστασία της ιδιωτικότητας, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προληπτική ενσωμάτωση κανόνων 

ιδιωτικότητας από το στάδιο του σχεδιασμού των υπηρεσιών που θα παρέχει (“Privacy by Design”). Με την ενσωμάτωση της “Privacy 

by Design” πολιτικής, αναμένεται ότι ο κίνδυνος επέμβασης στην ιδιωτικότητα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Οι βασικές αρχές πάνω 

στις οποίες θα πρέπει να αναπτύξει ο Ανάδοχος το σύστημα είναι: 

1. Προστασία της Ιδιωτικότητας ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. 
2. Ενσωμάτωση Προστασίας της Ιδιωτικότητας στον σχεδιασμό. 
3. Εξασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων 
4. Εξασφάλιση συγκατάθεσης όπου απαιτέιται 
5. Προσέγγιση με βάση το κίνδυνο για τα δεδομένα των υποκειμένων 
6. Ευθύνη και Λογοδοσία 
7. Διαφάνεια 

Οι αρχές αυτές θα πρέπει να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, δηλαδή στην ιδέα πως η συλλογή, η 

χρήση, ο διαμοιρασμός και η διατήρηση προσωπικών δεδομένων πρέπει να ελαχιστοποιείται στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 

Στο παραπάνω πλαίσιο ο Ανάδοχος θα εκπονήσει Μελέτη Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR κατά την αρχική  Φάση υλοποίησης 

του Έργου και εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη υλοποίησής του, που θα καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων, προδιαγραφών και 

ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου για την πλήρη Συμμόρφωση με τον Κανονισμό GDPR. 

 

 

2: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ 

Τα παραδοτέα του έργου για το σύνολο των παραπάνω υπηρεσιών περιλαμβάνουν  

1. Π1) Μελέτη Συμμόρφωσης με τον Κανονισμό GDPR, ενtός (1) μηνός από την έναρξη υλοποίησής του Έργου 

2. Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκδηλώσεων 

 Π2.1) Διοργάνωση διημερίδας στη Θεσσαλονίκη που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps για startups, εργαστήρια για 
παιδιά, παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, workshops, κλπ 

 Π2.2) Διοργάνωση διημερίδας στο Ηράκλειο που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps για startups, εργαστήρια για 
παιδιά, παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, workshops, κλπ 

 Π2.3) Διοργάνωση διημερίδας στην Πάτρα που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps για startups, εργαστήρια για παιδιά, 
παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, workshops, κλπ 

 Π2.4) Διοργάνωση τετραήμερου forum στην Αττική που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps για startups, εργαστήρια για 
παιδιά, μαθητικό διαγωνισμό, παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, workshops, κλπ 

o Π2.4.1) Έκθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών από 20 τουλάχιστον Start ups στην Εκδήλωση στην Αττική 

o Π2.4.2) Επιχειρησιακή υποστήριξη της διαδικασίας των mini Hackathons με υπηρεσίες mentoring και coaching για 
4 ημέρες με on-site παρουσία στελεχών 

o Π2.4.3) Έκθεση Αξιολόγησης των εφαρμογών που θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία και εκπόνηση σύντομης 
μελέτης λειτουργίας και αρχιτεκτονικής marketplace εφαρμογών που θα αναρτηθούν σε επόμενη φάση 

o Π2.4.4) Διοργάνωση και επιχειρησιακή υποστήριξη μαθητικού διαγωνισμού 

3. Υπηρεσίες σχεδιασμού και διοργάνωσης δράσης καινοτομίας 

 Π3.1) Εξοπλισμός – υποστήριξη 

 Π3.2) Εικόνα, video, κάλυψη 

 Π3.3) Διοργάνωση – project management 

 Π3.4) Έξοδα ομιλητών Ελλάδα και Εξωτερικό - αμοιβές 

 Π3.5) Έξοδα φιλοξενίας ομιλητών 

 Π3.6) Σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών (ticketing) 

4. Δράσεις δημοσιότητας και προώθησης 

 Π4.1) Δράσεις δημοσιότητας 

 Π4.2) University Ambassadors 

 Π4.3) Διαδικτυακός τόπος – (portal) για την προβολή του συνολικού περιεχομένου που θα παραχθεί και την υποστήριξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικών εγγραφών ομάδων και συμμετεχόντων - φιλοξενία - συντήρηση μέχρι την ολοκλήρωση. Ανάδειξη 
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καλών πρακτικών κάθε περιοχής και διοργάνωση ειδικών θεματικών διαλόγων. 

 Π4.4) Υλοποίηση διαδικτυακής προβολής στα social media μέχρι την ολοκλήρωση του δράσεων. 

 Π4.5) Δημιουργία προωθητικού υλικού δημοσιότητας 

 Π4.6) Βραβεία διαγωνισμών 

 Π4.7) Goodie bags συμμετεχόντων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

Α/Α Παρεχόμενες Υπηρεσίες ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ ΦΠΑ % ΠΟΣΟ 

 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων     

 Π1.1) Διοργάνωση διημερίδας στη 

Θεσσαλονίκη που θα περιλαμβάνει 

θεματικά bootcamps για startups, 

εργαστήρια για παιδιά, παρουσιάσεις-

ομιλίες, roundtable, workshops, κλπ. 

    

 Π1.2) Διοργάνωση διημερίδας στο Ηράκλειο 

που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps 

για startups, εργαστήρια για παιδιά, 

παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, 

workshops, κλπ. 

    

 Π1.3) Διοργάνωση διημερίδας στην Πάτρα 

που θα περιλαμβάνει θεματικά bootcamps 

για startups, εργαστήρια για παιδιά, 

παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, 

workshops, κλπ. 

    

 Π1.4) Διοργάνωση τετραήμερου forum στην 

Αττική που θα περιλαμβάνει θεματικά 

bootcamps για startups, εργαστήρια για 

παιδιά, μαθητικό διαγωνισμό, 

παρουσιάσεις-ομιλίες, roundtable, 

workshops, κλπ. 

    

 Π1.4.1) Έκθεση καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών από 20 τουλάχιστον Start ups 

στην Εκδήλωση στην Αττική. 

    

 Π1.4.2) Επιχειρησιακή υποστήριξη της 

διαδικασίας των mini Hackathons με 

υπηρεσίες mentoring και coaching για 4 

ημέρες με on-site παρουσία στελεχών. 

    

 Π1.4.3) Έκθεση Αξιολόγησης των 

εφαρμογών που θα προκύψουν μέσα από 

τη διαδικασία και εκπόνηση σύντομης 

μελέτης λειτουργίας και αρχιτεκτονικής 

marketplace εφαρμογών που θα 

αναρτηθούν σε επόμενη φάση. 

    

 Π1.4.4) Διοργάνωση και επιχειρησιακή 

υποστήριξη μαθητικού διαγωνισμού. 

    

 Υπηρεσίες σχεδιασμού και διοργάνωσης δράσης 

καινοτομίας 

    

 Π2.1) Εξοπλισμός - υποστήριξη     

 Π2.2) Εικόνα, video, κάλυψη     

 Π2.3) Διοργάνωση – project management     
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 Π2.4) Έξοδα ομιλητών Ελλάδα και Εξωτερικό 

- αμοιβές 

    

 Π2.5) Έξοδα φιλοξενίας ομιλητών     

 Π2.6) Σύστημα ηλεκτρονικών εγγραφών 

(ticketing) 

    

 Δράσεις δημοσιότητας και προώθησης     

 Π3.1) Δράσεις δημοσιότητας     

 Π3.2) University Ambassadors     

 Π3.3) Διαδικτυακός τόπος – (portal) για την 

προβολή του συνολικού περιεχομένου που 

θα παραχθεί και την υποστήριξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικών εγγραφών ομάδων 

και συμμετεχόντων - φιλοξενία - συντήρηση 

μέχρι την ολοκλήρωση. Ανάδειξη καλών 

πρακτικών κάθε περιοχής και διοργάνωση 

ειδικών θεματικών διαλόγων. 

    

 Π3.4) Υλοποίηση διαδικτυακής προβολής στα 

social media μέχρι την ολοκλήρωση του 

δράσεων.  

    

 Π3.5) Δημιουργία προωθητικού υλικού 

δημοσιότητας  

    

 Π3.6) Βραβεία διαγωνισμών     

 Π3.7) Googie bags συμμετεχόντων     

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 

ΦΠΑ 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Ημερομηνία Γέννησης:    

 

Τηλέφωνο:   E-mail:  

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία 
Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο 
προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

Έργο Εργοδότης 
Ρόλος  και 
Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση

1
) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ

2
 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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Έργο Εργοδότης 
Ρόλος  και 
Καθήκοντα στο 
Έργο (ή Θέση

1
) 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ

2
 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

1
 Ως θέση ενδεικτικά αναφέρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 

2 
Ανθρωπομήνες απασχόλησης-δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης στο έργο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ A : Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………………..,  Κατάστημα…………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)……..          Ημερομηνία έκδοσης ......., ΕΥΡΩ.………. 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. … ΕΥΡΩ  ….€ 

- Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ του {σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου}: 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …..€, () για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό της Γενικής 

Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …../…/2018, με 

αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Digital Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική 

επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ………../2018 Διακήρυξή σας. 

 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις του {σε περίπτωση φυσικού προσώπου}: 

 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από 

αυτές  και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας} 

καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης (μη 

συμπεριλαμβανομένου του ανάλογου Φ.Π.A.) αξίας ..................... EYPΩ. 
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-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………  

 

(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά 

αναφέρεται στην υπ. αρ. ………/2018 Διακήρυξη, ήτοι 395 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας 

του διαγωνισμού). 

 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

        (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ B: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

 

Ονομασία Τράπεζας …………………,      Κατάστημα………………….,  (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία 

έκδοσης   ……………,  ΕΥΡΩ. ……………… 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   …… 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   

………………… (και ολογράφως)  …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} 

 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Digital 

Greece - Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα», που αφορά στο 

διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …../…/2018, συνολικής αξίας …………….. 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα) σύμφωνα με τη με αριθμό ……….. Διακήρυξή σας. 

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 
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- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την ……………(2 μήνες μετά τον συμβατικό 

χρόνο λήξης της σύμβασης), εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό 

έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την 

ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό σας. 

 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

         

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

........................ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ: Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς:  

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, ΑΘΗΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ (η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του  

ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής,  σύμφωνα με τα  

οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016) .......................  

 

Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της  

διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ   

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………………. Οδός …………………. Αριθμός ……. Τ.Κ.  

………}   

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών   

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..   

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..   

……  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο  

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}  για την λήψη προκαταβολής, 

ποσού ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό...................και τη  Διακήρυξή σας με αριθμό………., στο 

πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία  διενέργειας του διαγωνισμού) …………. για 

εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ………  ……… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό 

συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή  όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού 

των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο  καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον 

τόκων επί της προκαταβολής αυτής  που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας 

εγγυόμαστε σε εφαρμογή των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Προμηθειών της Αναθέτουσα Αρχή, στο οποίο 

και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.  

 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας  καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί  το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι  μπορούμε 

να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο  τέλος 

χαρτοσήμου.  

       

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

........................ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ:  Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας 

Ονομασία Τράπεζας …………………,      Κατάστημα………………….,  (Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)      Ημερομηνία 

έκδοσης   ……………,  ΕΥΡΩ. ……………… 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής 

Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, 101 63, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   …… 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   

………………… (και ολογράφως)  …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας….οδός….αριθμός…ΤΚ…..} 

{ ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιρειών: 

α)………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

β) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ…… 

γ) ………………………οδός……..αριθμός……ΤΚ……, 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, 

 

για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Digital Greece 

- Fora για την καινοτομία, την τεχνολογία και τη νεανική επιχειρηματικότητα», που αφορά στο διαγωνισμό με 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την …../…/2018, συνολικής αξίας …………….. (συμπληρώνετε το 

συνολικό συμβατικό τίμημα) σύμφωνα με τη με αριθμό ……….. Διακήρυξή σας. 

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε 

πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

-  Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς, 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την ……………(2 μήνες μετά τον συμβατικό 

χρόνο λήξης της σύμβασης), εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό 

έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την 

ημερομηνία που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφό σας. 
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-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

         

    (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

........................ 
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