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Προϋπολογισμός: 34.160 € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την  Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ  ΑΡΧΗ: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 01/2019/ΣΒΒΕ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΦΟΡΕΑΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΟΠΟΙΟ 
 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ KAI ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: 

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης 

72321000-1: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας 

79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών 

90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

80540000-1: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

ΕΙΔΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ANΑΘΕΣΗΣ: 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης 
την πλέον συμφέρουσα προσφορά 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την 
υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 34.160,00 €, 

(μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ (ΑΚΡΩΝΥΜΟ): 

 

A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness (SMecoMP) 

  
 

MIS ΚΩΔΙΚΟΣ: 

 
5019198 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 

 

 
2017ΕΠ60860017 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τις 30.11.2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΚΑΙ 
 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 
Δευτέρα, 25/02/2019  και ώρα 15:00 π.μ. 

 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Πλ. Μοριχόβου 1, 546 25 Θεσσαλονίκη, 6ος όροφος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ   ΩΡΑ 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 
Δευτέρα, 25/02/2019  και ώρα 16:00 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
Επωνυμία Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πλ. Μοριχόβου 1 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54625 

Τηλέφωνο 2310539817 

Φαξ 2310541933 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  k.tzitzinou@sbbe.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Δρ. Αικατερίνη Τζιτζινού 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που διέπεται από τα άρθρα 741επ. 

Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού της. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1915 και από τότε εργάζεται για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βορείου Ελλάδος. Προτείνει και συμβάλλει στην 

υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδος, αλλά 

παράλληλα και της αρμονικής διασύνδεσής της με την συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Αποτελεί την κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας και είναι ένας από 

τους πρώτους πιστοποιημένους, κατά ISO 9001:2008, φορείς στην Ελλάδα. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιμη για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στις διευθύνσεις (URL) :  

•  www.sbbe.gr  

• www.eprocurement.gov.gr,  

 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στo τηλ. 2310539817, φαξ: 2310541933., e- mail:  

k.tzitzinou@sbbe.gr, αρμόδιος/α υπάλληλος Δρ. Αικατερίνη Τζιτζινού, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, Πλ. Μοριχόβου 1 Θεσσαλονίκη. 

http://www.sbbe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:k.tzitzinou@sbbe.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του N. 

4412/16. 
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η Διακήρυξη αυτή και η Σύμβαση που θα ακολουθήσει εντάσσονται στο έργο “A knowledge Alliance in 

Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: (SMecoMP) που εγκρίθηκε από την 

Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B 

“Balkan- Mediterranean 2014-2020” στις 10/03/2017. Η πρόταση SMecoMP με αριθμό πρωτ.: 2376/ 

4/26/2016 υποβλήθηκε στην 1η προκήρυξη υποβολής προτάσεων στο Priority Axis 1, Specific Objective 1.3 

- Territories of knowledge και έχει επιλεγεί για να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS: 5019198.  

Η σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδικό ΠΔΕ: 2017ΕΠ60860017 και κωδ. ΣΑ ΕΠ 6086) και 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Το αντικείμενο της Διακήρυξης αυτής με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(WORK PACKAGE) ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

(DELIVERABLE) 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  

APPLICATION FORM 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ 

CPV 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

(€) ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ 

Π1: Δύο (2) Τεχνικά 

Άρθρα, τρία (3) Δελτία 

Τύπου και πέντε (5) 

Άρθρα για την 

ηλεκτρονική εφημερίδα 

(e-Newsletter) του έργου 

Προετοιμασία και έκδοση δύο 

(2) τουλάχιστον τεχνικών 

άρθρων, τριών (3) Δελτίων 

Τύπου και πέντε (5) άρθρων για 

την ηλεκτρονική εφημερίδα (e-

Newsletter). Η προετοιμασία θα 

γίνει στα ελληνικά και στα 

αγγλικά  

 

WP2, D2.2.3 – 

Information Material 

79341100-7: 

Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών σε 

θέματα διαφήμισης 

 

1.500,00 

Π2. Παρουσίαση Άρθρου 

στο Συνεδρίου UIIN 2019 

και Έκθεση 

Συμπερασμάτων  

Παρουσίαση άρθρου ή poster 

στο University Industry 

Interaction Conference 2019 

(UIIN 2019), σε συνεργασία με το 

επικεφαλής εταίρο του έργου. 

Μετάβαση ενός συμβούλου στο 

UIIN, για την παρουσίαση του 

άρθρου ή του poster. Έκθεση 

συμπερασμάτων του συνεδρίου 

(UIIN 2019).  

WP2, D2.2.4 - 

Informative Workshops 

and Final Conference 

79400000-8 : 

Υπηρεσίες παροχής 

γενικών 

επιχειρηματικών 

συμβουλών και 

συμβουλών σε 

θέματα διαχείρισης 

 

1.500,00 

Π3. Βάση Δεδομένων 

Φορέων του Δικτύου 

Γνώσης και Συνεργασίας 

Βάση δεδομένων με επιχειρήσεις 

και άλλους φορείς που 

ενδιαφέρονται για τα παραδοτέα 

και τις δράσεις του SMecoMP 

(SMecoMP Knowledge Alliance 

Network). Τακτική αναθεώρηση 

της βάσης αυτής.  

WP3, D3.2.1 - The 

SMecoMP Knowledge 

Alliance Network 

72321000-1: 

Υπηρεσίες βάσεων 

δεδομένων 

προστιθέμενης αξίας 

 

 

2.000,00 

 

Π4: Τεχνική Έκθεση 

Έρευνας Στελεχιακών 

Προσόντων 

Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας  

Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων 

της έρευνας στελεχιακών 

προσόντων. Πραγματοποίηση 

έρευνας πεδίου που αφορά τα 

απαιτούμενα προσόντα των 

στελεχών των επιχειρήσεων σε 

Περιβαλλοντική 

Επιχειρηματικότητα (Eco-

Entrepreneurial Qualifications). Η 

υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει 

διάδοση του ερωτηματολογίου 

σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις 

και συλλογή συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων. Περιλαμβάνει 

επίσης επικοινωνία με στελέχη 

επιχειρήσεων και συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου με τη 

WP3, D3.2.3 - 

Assessment Surveys on 

Eco-Innovation 

Entrepreneurship 

Knowledge and Skills 

79311000-7: 

Υπηρεσίες ερευνών 

 

 

2.500,00 
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μορφή συνεντεύξεων.  

Π5: Τεχνική Έκθεση 

Έρευνας Εκπαιδευτικών 

Αναγκών και 

Υπαρχουσών 

Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβουλιών  

 

Τεχνική έκθεση αποτελεσμάτων 

της έρευνας εκπαιδευτικών 

αναγκών και πρωτοβουλιών. Ο 

Ανάδοχος πραγματοποιεί έρευνα 

πεδίου και προετοιμάζει την 

τελική έκθεση που αφορά τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των 

στελεχών των επιχειρήσεων σε 

περιβαλλοντική καινοτομία και 

επιχειρηματικότητα και τις 

υπάρχουσες εκπαιδευτικές 

πρωτοβουλίες. Η υπηρεσία αυτή 

περιλαμβάνει ποιοτικό έλεγχο 

του ερωτηματολογίου, 

Επικοινωνία με 

ενδιαφερόμενους επιχειρήσεις 

και συγκέντρωση απαντημένων 

ερωτηματολογίων.  

WP3, D3.2.4 - 

Identification of 

Ecopreneurs Training 

Needs & Existing 

Educational 

 

79311000-7: 

Υπηρεσίες ερευνών 

 

 

2.500,00 

Π6:  Έκθεση  και 

Ανασκόπηση Τρέχουσας 

Κατάστασης και 

Βέλτιστων Πρακτικών  

Έκθεση ανασκόπησης της 

τρέχουσας κατάστασης και των 

βέλτιστων πρακτικών σε 

περιβαλλοντική καινοτομία και 

περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα 

WP3, D3.2.5 - Current 

State and Best Practices 

report 

90713000-8: 

Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών για 

περιβαλλοντικά 

ζητήματα 

 

1.800,00 

Π7: Πρακτικά 
Συναντήσεων  
Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής 
Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας 
 

Έκθεση η οποία θα περιλαμβάνει 

το προσχέδιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος εργασιών στο 

τομέα της περιβαλλοντικής 

επιχειρηματικότητας. Επίσης, θα 

περιλαμβάνει παράρτημα με τα 

πρακτικά όλων των συζητήσεων  

που έχουν πραγματοποιηθεί 

μεταξύ των εξειδικευμένων 

ομιλητών (τρεις (3) 

εξειδικευμένοι ομιλητές του 

Αναδόχου), στο πλαίσιο του 

Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 

καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας (Eco-

Innovation Entrepreneurship 

Laboratory), υπογεγραμμένη 

λίστα συμμετεχόντων και 

φωτογραφίες από κάθε 

συνάντηση καθώς επίσης και 

παρουσίαση του εργαστηρίου 

περιβαλλοντικής καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας και του 

εκπαιδευτικού προγράμματος 

εργασιών τόσο στο πλαίσιο της 

πληροφοριακής ημερίδας που 

θα γίνει στη Θεσσαλονίκη όσο 

WP4, D4.2.1 - Eco-

Innovation 

Entrepreneurship 

Laboratories 

80540000-1: 

Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

4.860,0 
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και στο πλαίσιο του συνεδρίου 

που θα γίνει στην Αθήνα. 

 

Π8: Έκθεση 
Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Σπουδών 

Έκθεση που περιλαμβάνει το 

εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Σπουδών καθώς επίσης και όλα 

τα μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, 

μαθησιακά αποτελέσματα, 

ικανότητες των σπουδαστών, το 

περιεχόμενο των  μαθημάτων 

καθώς και την εκπαιδευτική ύλη.   

WP4, D4.2.2 - Eco-

Innovation 

Entrepreneurship 

Curricula 

80540000-1: 

Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

2.500,00 

Π9: Έκθεση 

Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

Σπουδών 

Έκθεση, η οποία χωρίζεται σε 

δύο ενότητες: (α) αποτελέσματα 

αξιολόγησης των τεσσάρων 

εκπαιδευτικών ενοτήτων που 

είναι οι ακόλουθες: (1) 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 

(Environmental Management), 

(2) Πράσινη Επιχειρηματικότητα 

(Green Entrepreneurship), (3) 

Περιβαλλοντική Καινοτομία (Eco-

Innovation) και (4) Ανάπτυξη 

επιχειρηματικής καινοτομίας 

(Entrepreneurial Opportunities) 

και (β) τα στοιχεία με τα οποία 

συνέβαλλε στην ανάπτυξη των 

δύο εκ των τεσσάρων 

εκπαιδευτικών ενοτήτων,  

δηλαδή της περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και πράσινης 

επιχειρηματικότητας. 

WP4, D4.2.4 - Eco-

innovation 

Entrepreneurship 

Training Modules 

 

 

80540000-1: 

Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

 

 

3.000,00 

Π10: Έκθεση τεχνικών 

προδιαγραφών της 

εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας 

 Έκθεση με τις τεχνικές 

προδιαγραφές  

παραμετροποίησης της 

εκπαιδευτική πλατφόρμα. 

WP4, D4.2.3 - Eco-

Innovation 

Entrepreneurship 

Training Platform 

80540000-1: 

Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

2.000,00 

Π11: Παρουσιάσεις 
Εκπαιδευτών και 
Πρακτικά Διεξαγωγής της 
Εκπαιδευτικής Δράσης 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

Έκθεση που θα συντάξει ο 

Ανάδοχος η οποία θα 

αποτελείται από δύο ενότητες: 

στην πρώτη ενότητα θα 

συμπεριληφθούν οι 

παρουσιάσεις που θα 

πραγματοποιήσουν οι δύο 

εκπαιδευτές του Αναδόχου στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

ημερίδας επαγγελματικής 

κατάρτισης, του πληροφοριακού 

σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη 

και του συνεδρίου στην Αθήνα 

και η δεύτερη ενότητα θα 

περιλαμβάνει τα πρακτικά 

διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 

δράσης επαγγελματικής 

κατάρτισης  

συμπεριλαμβανομένης 

WP5, D5.2.1 - Eco-

Innovation 

Entrepreneurship 

Learning  & Vocational 

Training activities 

80540000-1: 

Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

 

4.000,00 
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υπογεγραμμένης λίστας 

συμμετεχόντων, φωτογραφίες 

των συμμετεχόντων και ότι άλλο 

υλικό θεωρηθεί από τους δύο (2) 

εκπαιδευτές απαραίτητο για την 

τεκμηρίωση της δράσης αυτής.  

 

Π12: Έκθεση 

παρακολούθησης 

καινοτόμων ιδεών της 

προ-θερμοκοιτίδας 

Έκθεση που θα συντάξει ο 

ανάδοχος με τη συμβολή των 

τριών εξειδικευμένων μεντόρων 

από τον Ακαδημαϊκό και 

επιχειρηματικό χώρο η οποία θα 

περιλαμβάνει περιγραφή των 

καινοτόμων ιδεών που έχουν 

υποβληθεί στην προ-

θερμοκοιτίδα και των 

συμβουλών των Μεντόρων 

προκειμένου να προχωρήσει μία 

καινοτόμος ιδέα στην υλοποίηση 

μιας αντίστοιχης επιχείρησης. 

Στην έκθεση θα αναλύεται η 

παρακολούθηση της υλοποίησης 

κάθε επιχειρηματικής ιδέας  σε 

βάθος χρόνου.  

 

WP5, D5.2.2 - SMecoMP 

pre-Incubator 

programme - counselling 

and mentoring 

90713000-8: 

Υπηρεσίες παροχής 

συμβουλών για 

περιβαλλοντικά 

ζητήματα 

 

6.000,00 

 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 34.160,00  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Ο προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. (24%) ανέρχεται σε € 42.358,4 (δηλαδή € 34.160,00  και Φ.Π.Α.: € 8.198,4). 

Η σύμβαση με τον Ανάδοχο που θα επιλεγεί θα έχει ισχύ μέχρι τις 30/11/2019 που είναι και η ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του έργου. Εάν το έργο παραταθεί, τότε αυτοδικαίως παρατείνεται και η ως άνω σύμβαση.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα  I 

της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», εφαρμοζόμενες αναλογικά, 

συμπληρωματικά και όπου χωρεί, 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 Τις διατάξεις του  Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143Α), «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

με τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016, εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και όπου 

χωρεί, 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

στοιχεία”,  

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

συμπληρωματικά και όπου χωρεί, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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 υπό ανάθεση σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 Τις διατάξεις του Ν.  4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση 

του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 

εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», εφαρμοζόμενες αναλογικά, συμπληρωματικά και όπου χωρεί, 

 Την αριθ. 300488/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β’) Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
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 Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2015) 6619/ 25-09-2015 με την οποία εγκρίθηκε 

το Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής – Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” 

transnational cooperation programme (TNCP)), 

 Το από 13/08/2018 εγκεκριμένο Τεχνικό Παράρτημα (Approved Application Form) καθώς και τον 

αντίστοιχο προϋπολογισμό (Specification of Budget) του Έργου SMecoMP (MIS: 5019198), 

 Τον Οδηγό Εφαρμογής (Programme Manual) καθώς και τον Οδηγό Υλοποίησης (Implementation 

Manual) έργων που έχουν ενταχθεί στο Διακρατικό Πρόγραμμα «Βαλκανικής Μεσογείου» 

(“Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)), 

 Την αριθ. 300539/ΥΔ 1605 (14/04/2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά Συγκρότηση και 

διαδικασία στελέχωσης των Κοινών Γραμματειών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Διασυνοριακής και 

Διακρατικής Συνεργασίας του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», σύμφωνα με το άρθρο 41 του 

Ν. 4314/2014,  

 Την από 01.12.2017 υπογραφείσα Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης “Subsidy Contract” 

(BMP1/1.3/2376/2017) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου (Επικεφαλής Εταίρος) που είναι το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του 

προγράμματος Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” για την επιχορήγηση του έργου με 

τίτλο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  to Boost SMEs Competitiveness”, 

ακρωνύμιο «SMecoMP» και κωδικό MIS 5019198, 

 Την από 03.07.2017 Συλλογική Απόφαση (ΣΑ ΕΠ 6086 ΤΡΟΠ.0) με αριθμό πρωτοκόλλου: 72041 και ΑΔΑ: 

6ΖΓΘ465Χ18 – ΨΚΨ, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η ένταξη στο ΠΔΕ 2018 του έργου SMecoMP (με 

κωδικό 2017ΕΠ60860017) και η επιχορήγηση του δικαιούχου Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 

Ελλάδος για το εν λόγω έργο SMecoMP (BMP1/1.3/2376/2017) του Προγράμματος Balkan Med 2014-

2020), καθώς και οι ειδικές και γενικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση αυτή.  

 Tο υπ’ αριθ. 1018 Πρακτικό της Διοικητικής Επιτροπής του ΣBBE, της 11ης Φεβρουαρίου 2019, με το 

οποία εγκρίθηκε η παρούσα Διακήρυξη και οι όροι της  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού  
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

15:00 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΣΒΒΕ, Πλατεία Μοριχόβου 1, 546 25, Θεσσαλονίκη, στις 

25/02/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 π.μ. 

 

Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της Αναθέτουσας 

Αρχής, ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ54625, 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 6ος όροφος, υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, μέχρι την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων.  

 

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης 

κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

 

Γίνονται  δεκτές  προσφορές  για  το  σύνολο  των  απαιτήσεων.  Δεν  γίνονται  δεκτές  και  

απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος τους.   

 

1.6 Δημοσιότητα 
Η παρούσα Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ).  

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): http://www.sbbe.gr και στο www.eprocurement.gov.gr στις 13/02/2019.  

 

1.7 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 καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

http://www.sbbe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
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1.8             Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΣΒΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος). 
 

2. Αρμόδια για τη Διενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού είναι η Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού που θα συσταθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΒΕ. 

 
3. Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, που θα συσταθεί με 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΒΕ. 

 

4. Αρμόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί με 

απόφαση του της Διοικούσας Επιτροπής του ΣΒΒΕ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

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

 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής , ήτοι : 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΕΥΔ  

 

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης βρίσκεται στα γραφεία  του ΣΒΒΕ και διατίθεται σε 

ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Διαδικτύου, στις διευθύνσεις: 

•  www.sbbe.gr . 

• www.eprocurement.gov.gr     

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα 

διαγωνισμό μπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνος υπάλληλος Δρ. Αικατερίνη 

Τζιτζινού, τηλ. 2310539817, φαξ: 2310541491 e-mail: k.tzitzinou@sbbe.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες 

Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 10.00 – 14.00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύμβασης και ταχυδρομικά, 

κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να φέρει την ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή 

τους στον ενδιαφερόμενο. 

 

http://www.sbbe.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
mailto:%20k.tzitzinou@sbbe.gr
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2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα  σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο πέντε (5) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης εγγράφως. Αιτήματα 

παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 

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

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

των αλλαγών. 

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

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

 

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

ελληνική γλώσσα. 

 

Οι  προσφορές  και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  

ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

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 36 

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 36 του 

Κώδικα περί Δικηγόρων. 
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Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές  εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.  

 

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

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 

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

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

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

χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 

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

ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 

περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 

σύμβασης. 

 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.  

 

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 Δικαίωμα συμμετοχής  
 1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα), που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
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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) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

 

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

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H Αναθέτουσα 

Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική 

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής ευθέως, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
 

Δεν απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

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

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α΄ 48),  

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

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
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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 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

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

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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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 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 2.2.9.2 της παρούσας,  

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

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  

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

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας  
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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 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

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

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

διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 

τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο. 
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτει (αθροιστικά σε 

περίπτωση ενώσεως/κοινοπραξίας) τη χρηματοοικονομική επάρκεια ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα 

υλοποίησης του αντικειμένου των υπηρεσιών της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στην παρ.3 του άρθ.75 του Ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία στο: ΜΕΡΟΣ IV.B του 

ΤΕΥΔ (Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια). 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτει ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες κλεισμένες 

διαχειριστικές χρήσεις (2015, 2016, 2017), τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το εκατό τοις εκατό (100%) 

του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου, χωρίς ΦΠΑ. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω 

κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ειδικότερα: 

1. Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει 

υλοποιήσει έργα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στα ακόλουθα πεδία: 

• Πέντε (5) έργα σε θέματα συμβουλευτικής ή/και επαγγελματικής κατάρτισης σε θέματα 

περιβάλλοντος ή/και επιχειρηματικότητας. Στις δράσεις περιλαμβάνεται η οργάνωση και 

υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης ή/και σεμιναρίων κατάρτισης σε 

επιχειρηματίες. 

• Ένα (1) έργο με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πλατφόρμας και την εκπόνηση 

εκπαιδευτικού υλικού. 

• Δύο (2) έργα μελετών στον τομέα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και στην ανάδειξη κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας. 

Τα παραπάνω έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των πέντε (5) ετών πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης / 

πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, που εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. 

2. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση- υλοποίηση του έργου,  

η οποία  θα έχει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση και προσόντα: 

α. Ένας Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.). Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 
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• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

• Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

β. Έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

γ. Τέσσερα (4) μέλη ομάδας έργου, που συμμετάσχουν στην υλοποίηση των κύριων δράσεων του έργου 
με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού 
αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από:  

Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και διοίκηση 

έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην υλοποίηση δράσεων και στην εκπόνηση 
εκπαιδευτικού υλικού σε συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβάλλοντος  

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και διοίκηση 

έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής 
υποστήριξης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης σε 

θέματα επιχειρηματικότητας ή/και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. 
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Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην παραμετροποίηση διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας, με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational Resources) 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων στην παραμετροποίηση διαδικτυακής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational Resources). 

 

Δύο (2) επιπλέον Στελέχη τεχνικής υποστήριξης: 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών. 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

• Κατ’ ελάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π7, (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ),  ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η οποία απαρτίζεται από 

τρεις ομιλητές (3) από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Οι εν λόγω σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ως ομιλητές 

σε ακαδημαϊκό ή/και επιχειρηματικό ακροατήριο. Επίσης θα πρέπει να ειδικεύονται στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συγκεκριμένα μαθήματα και εκπαιδευτική ύλη, που θα αφορά φοιτητές 

ή/και επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική 

ειδίκευση στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα. 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π10 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα στέλεχος 

πληροφορικής, που να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και την παραμετροποίηση εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας ανοιχτών πόρων.  

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π11 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από δύο εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία και έχουν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών μεθόδων (blended delivery 

methods). 

Σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 
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οποία απαρτίζεται από τρεις εξειδικευμένους μέντορες από τον Ακαδημαϊκό ή/και τον επιχειρηματικό 

χώρο που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των 

προ-θερμοκοιτίδων. Οι εν λόγω μέντορες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στο να 

καθοδηγούν και να συμβουλεύουν νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζουν οι 

καινοτόμες ιδέες τους να προχωρήσουν στην αγορά και να μετατραπεί η ιδέα σε επιτυχημένη επιχείρηση. 

Ειδικά, για τις υπο-ομάδες των Παραδοτέων Π7, Π11, Π12, επιτρέπεται τα προτεινόμενα στελέχη να 

μετέχουν σε παραπάνω από μία υπο-ομάδες.  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να διαθέτουν 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπου με πεδίο 

εφαρμογής την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων. 

 

2.2.8 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), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 

και τα επαγγελματικά προσόντα ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

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

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 

σύμβασης. 

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

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 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, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο 
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Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α 

της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς 

σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 

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

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το 

οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση 

εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτόν.  

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

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 

σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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 παράγραφό 2.2.8. 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- 2.2.8). 

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 

http://www.eaadhsy.gr/
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πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 

79 παρ. 4 ν. 4412/2016.  

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

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

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του 

προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

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. 

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 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

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

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
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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 και 2.2.3.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) 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.  

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

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

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο αντίστοιχο 

επιμελητήριο. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών 

καταστάσεων στη περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη 

νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ή β)δήλωση περί του ολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις συναρτήσει της ημερομηνίας 

σύστασης του οικονομικού φορέα (έτη 2015, 2016, 2017). Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, 

δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και 

χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 
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Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

➢ Για την περίπτωση 1 της παραγράφου 2.2.6.  

• πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των ζητούμενων σχετικών έργων σύμφωνα με το παρακάτω 

υπόδειγμα: 

Α/Α 

 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 

 

ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπο-

λογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ-

ΣΗΣ 

(τύπος & 

ημερομηνία) 

         

         

 

καθώς και  

• Βεβαιώσεις / Δηλώσεις Οριστικής Παραλαβής των αντίστοιχων έργων από την Αναθέτουσα Αρχή / 

φορέα του Δημόσιου ή ευρύτερου Δημόσιου τομέα ή ιδιωτικό τομέα. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά το ανωτέρω κριτήριο πρέπει 

να πληρείται από τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης. 

➢ Για την περίπτωση 2 της παραγράφου 2.2.6.  

• πίνακα παρουσίασης των μελών της Ομάδας Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση / υλοποίηση του 

έργου σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

 

Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

– Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Παραδοτέο 

στο οποίο θα 

απασχοληθούν 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

      

      

      

 

  

• αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία να αποτυπώνεται σαφώς η 

συμμετοχή και ο ρόλος τους σε ανάλογης φύσης έργα,  

• αντίγραφα τίτλων σπουδών όλων των μελών της ομάδας Έργου,  

• Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά 

τους σημειώματα είναι αληθή, 

• Στην περίπτωση της αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμφωνία 
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συμμετοχής τους στην ομάδα έργου.  

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π7 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η οποία απαρτίζεται από 

τρεις ομιλητές (3) από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Οι εν λόγω σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ως ομιλητές 

σε ακαδημαϊκό ή/και επιχειρηματικό ακροατήριο. Επίσης θα πρέπει να ειδικεύονται στη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με συγκεκριμένα μαθήματα και εκπαιδευτική ύλη, που θα αφορά φοιτητές 

ή/και επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική 

ειδίκευση στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα. 
 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π10 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα στέλεχος 

πληροφορικής, που να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και την παραμετροποίηση εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας ανοιχτών πόρων.  

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π11 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από δύο εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία και έχουν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών μεθόδων (blended delivery 

methods). 

Σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από τρεις εξειδικευμένους μέντορες από τον Ακαδημαϊκό ή/και τον επιχειρηματικό 

χώρο που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των 

προ-θερμοκοιτίδων. Οι εν λόγω μέντορες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στο να 

καθοδηγούν και να συμβουλεύουν νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζουν οι 

καινοτόμες ιδέες τους να προχωρήσουν στην αγορά και να μετατραπεί η ιδέα σε επιτυχημένη επιχείρηση. 

Ειδικά, για τις υπο-ομάδες των Παραδοτέων Π7, Π11, Π12, επιτρέπεται τα προτεινόμενα στελέχη μετέχουν 

σε παραπάνω από μία υπο-ομάδες.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά το ανωτέρω κριτήριο δύναται 

να αποδεικνύεται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη 

δραστηριότητα, την οργανωτική δομή, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει για την εκτέλεση 

της σύμβασης και το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (προφίλ οικονομικού φορέα). 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: Πιστοποιητικό 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο πρότυπο με πεδίο εφαρμογής 

την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων και προγραμμάτων .  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 

έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

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

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

νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι 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 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.2.9.3 Υπεργολαβία 

1. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος, για την υλοποίηση της υπηρεσίας της παρούσας Διακήρυξης, προτίθεται 

να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους, πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνει.  

2. Οι υπεργολάβοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση γνησίου της υπογραφής στην οποία θα 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται 

ανεπιφυλάκτως και ότι θα εκτελέσουν το τμήμα της σύμβασης που θα τους αναθέσει ο υποψήφιος 

εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί το συμφωνητικό συνεργασίας που 

να περιγράφει τους ακριβείς όρους της συνεργασίας στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.  

3. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ, για κάθε 

έναν από τους υπεργολάβους. 4. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της 

Σύμβασης υπεργολαβικά, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως Υποψήφιος, σε 

περισσότερες της μίας προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των προσφορών στις οποίες 

συμμετέχει. 
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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 

Κ1 Το περιβάλλον του έργου – Η αντίληψη του υποψήφιου 

Αναδόχου για αυτό 

15% 

Κ2 Αναλυτική παρουσίαση των περιεχομένων όλων των 

παραδοτέων 

20% 

Κ3 Παρουσίαση της μεθοδολογίας εκπόνησης του 

χρονοδιαγράμματος και των παραδοτέων του έργου 

40% 

Κ4 Σύνθεση της ομάδας έργου – σαφής προσδιορισμός 

οργάνωσης, ρόλων και αρμοδιοτήτων των μελών της 

25% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                                                100% 

 

 

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 + σ2χΚ3+σνχΚ4, δηλαδή U=0,15*K1 + 0,20*K2 + 0,40*K3 + 0,25*K4 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  τεχνικής  και  οικονομικής  αξιολόγησης  κατά  τα  προηγούμενα,  η  

Επιτροπή Διαγωνισμού κατατάσσει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά του 

τελικού βαθμού: 

 

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

 

όπου: 
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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. 

 

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

Β, θεωρείται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση 

νομικών προσώπων από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται εγγράφως. Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί 

κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

 

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, με κατάθεσή τους ή με 

ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με courier στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής 

(Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, 6ος όροφος, 54625 Θεσσαλονίκη). Σε αυτή 

την περίπτωση, οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, όπως ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 

ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις 

στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 
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Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 

ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα 

πλήρη στοιχεία του προσφέροντα και  τα εξής : 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΠΡΟΣ : 

ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΙΧΟΒΟΥ 1, 546 25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 0 1 / 2 0 1 9 / Σ Β Β Ε  

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 

«ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :   

25/02/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 25/02/2019, ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 16:00  

 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Προσφορά που είτε υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκε 

έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα 

επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία ταυτότητας του προσφέροντος 

(μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα 

στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  

(α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά», 

(β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  

 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” 

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Σελίδα 36 

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 

Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

 

Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού 

σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που περιήλθε η 

προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αναθέτουσα Αρχή ή που 

κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσα Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές 

 

Οι προσφορές μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονομικού φορέα:  

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

 

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

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

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

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

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
 

Μέσα στον Φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι που είναι οι ακόλουθοι: 

1. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη  «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

2. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη  «Τεχνική Προσφορά» 

 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
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2.4.3.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 
α) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 

4 του   άρθρου   79   του   ν.   4412/2016.   Το   ΤΕΥΔ   καταρτίζεται   βάσει   του   τυποποιημένου   εντύπου   

του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:    

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ- ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr ) και αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα VΙ). 

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

β) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, εάν είναι νομικό πρόσωπο, και ειδικότερα,:  

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 

• ΦΕΚ σύστασης, 

• Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι 

σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) 

• ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

• Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και 

εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για 

υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και 

ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα 

τροποποιητικά, ή φωτοαντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού, εφόσον υπάρχει. 

 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται με βάση 

την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου, στην οποία θα δηλώνει τα εξής:  

• έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και 

κείμενων νόμων, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών τα οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

• η προσφορά ισχύει για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

• παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού. 

 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:  

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε. ή Ε.Π.Ε.  

β) ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν είναι Α.Ε.  

http://www.eaadhsy.gr/


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” 

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Σελίδα 38 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.  

δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισμού. 

 

2.4.3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά»  
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας επακριβώς πώς πληρούνται οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές. 

Περιλαμβάνει τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα 

στο ως άνω Παράρτημα.  

 

Ο φάκελος αυτός περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

Προφίλ Υποψηφίου Αναδόχου: οποιοδήποτε στοιχείο του προσφέροντα που τεκμηριώνει την εμπειρία, 

ικανότητα, δυνατότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 

τίθενται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Αντίληψη του προσφέροντα για το έργο: οποιοδήποτε στοιχείο που καταδεικνύει και αναδεικνύει την 

κατανόηση του προσφέροντα για το έργο, ικανότητα επιτυχούς υλοποίησης του έργου και απαντά στις 

επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Μεθοδολογία υλοποίησης έργου: οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει ο προσφέρων ότι περιγράφει την 

συνοπτική μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του έργου (μεθοδολογίες, τεχνικές, εργαλεία κλπ) 

λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του, όπως αυτές παρουσιάζονται στη παρούσα προκήρυξη ώστε να 

αντιμετωπίζει τις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται. 

 

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου: αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του προσφέροντα για την προμήθεια 

του έργου με βάση την  εμπειρία, τις γνώσεις και την ικανότητα του με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του 

έργου.  

 

Σχήμα Διοίκησης και Ομάδα Έργου: οποιοδήποτε στοιχείο κρίνεται κρίσιμο και χρήσιμο κατά την γνώμη 

του προσφέροντα σχετικά με το σχήμα οργάνωσης, διασύνδεση και αλληλεπίδραση μελών, 

συμπληρωματικότητα και συνέργειες και τη  δομή διοίκησης της Ομάδας Έργου, με επισήμανση του 

ρόλου του κάθε μέλους της. 

 

Λοιπά στοιχεία: οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 

Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη. 
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Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV της διακήρυξης 

και δίνεται σε Ευρώ. Το έντυπο αυτό πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο. 

 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

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

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται στην  παρούσα διακήρυξη. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριών 

(3) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

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

 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

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

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

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

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 

3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

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

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 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 - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  γίνεται  δημόσια  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  του  

Διαγωνισμού, παρουσία του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντος (αν αυτοί το επιθυμούν) ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων 

στη διαδικασία και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

Η Επιτροπή Διενέργειας  του  Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ημερομηνία και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

 

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. 

 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία : 

Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, 

παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς. 

 

Τα επιμέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής: 

 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 

Προσφορά», και εν συνεχεία ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» καθώς και ο φάκελος «Τεχνική 

Προσφορά», μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα  δικαιολογητικά  που  

υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο  αυτό  και  η  τεχνική  προσφορά,  ανά  φύλλο.  Η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού καταχωρεί  όσους  υπέβαλαν  προσφορές,  καθώς  και  τα  υποβληθέντα  αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται  από  το  παραπάνω  όργανο  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο  φάκελο  ο  οποίος  

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί. Οι προσφέροντες/συμμετέχοντες ή οι νομίμως 

εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους αποχωρούν. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και τους λόγους αποκλεισμού τους 

καθώς και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 

όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.3. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί 

στους συμμετέχοντες και ακολουθεί η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν, η 

σύνταξη πρακτικού στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, η κατάταξη των 

προσφορών και η ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές  

κατά  τα  προηγούμενα  ως  άνω  στάδια  α΄ και  β΄  οι  φάκελοι  της  οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 
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Τα   αποτελέσματα  των   ανωτέρω  σταδίων  επικυρώνονται  με   απόφαση  του   αρμοδίου  

οργάνου  της Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής  στους  προσφέροντες  

ή  στους συμμετέχοντες.   Κατά   των   ανωτέρω   αποφάσεων   χωρεί   ένσταση,   σύμφωνα   με   το   

άρθρο   127   του Ν.4412/2016. 

 

Η   αποσφράγιση  των   φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς  και   οικονομικής 

προσφοράς δύναται να γίνει και  σε  μία  δημόσια συνεδρίαση κατά την κρίση της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές 

απαιτούν  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 της αναθέτουσας αρχής.  Οι εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: 

α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την 

παροχή των υπηρεσιών, 

γ) την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, 

δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16, σύμφωνα με την παρ. 

2 του άρθρου 89 του Ν.4412/16, 

ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 131 του Ν.4412/16, 

στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 89 του Ν.4412/16. 

Η  αναθέτουσα  αρχή  αξιολογεί  τις  παρεχόμενες  πληροφορίες,  σε  συνεννόηση  με  τον  προσφέροντα. 

Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν 

διαπιστώσουν  ότι  η  προσφορά  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή,  διότι  δεν  συμμορφώνεται με  τις  

ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Ν.4412/16. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης 

κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτό τον 

λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, 

εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη 

με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή. 
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Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, 

κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεση της όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις 

καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που 

προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, 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 Διενέργειας του 

Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. 

 

3.1.1. Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και  δικαιολογητικών 
 

Η συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 102 του 

ν.4412/2016.   

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 
Σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 

2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 

αυτής καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής  επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 

αυτής.  

 

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. 

 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης  ειδοποίησής  του.  Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  αιτιολογημένα  να  παρατείνει  την  ως  

άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

 

Όσοι   υπέβαλαν   παραδεκτές   προσφορές   λαμβάνουν   γνώση   των   παραπάνω   δικαιολογητικών   

που κατατέθηκαν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 

εάν: 

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

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

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

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

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

και οι  προϋποθέσεις  συμμετοχής  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  2.2.3  (λόγοι  αποκλεισμού)  και  2.2.4  έως  

2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

 

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

ένα ή περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή  δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  

ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται. Η  διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 

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

τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η   αναθέτουσα   αρχή   κοινοποιεί   επί   αποδείξει με   κάθε   πρόσφορο   τρόπο,   όπως   τηλεομοιοτυπία, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016. 

 

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

την επόμενη παράγραφο 3.4. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, 

εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 

συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 

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

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. 
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3.4 Ενστάσεις 
Οι Προσφέροντες, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά 

πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  προθεσμία  άσκησης  της  οποίας  είναι  πέντε  (5)  ημέρες  από  

την κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον  ενδιαφερόμενο  οικονομικό  φορέα.     Για  την  

άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 

αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

Για το παραδεκτό της ένστασης προσκομίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του Δημοσίου, 

ποσού που ισούται με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το 

παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, 

αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

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

 

 

3.5     Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή 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 Διενέργειας του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις   
 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 

72 παρ. 1 β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.. 

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ. 

 

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

ειδικότερα ορίζει. 

 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
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δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

4.4 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 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, 

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,  

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
Η  πληρωμή  του  Συμβατικού  Τιμήματος  του  Έργου  θα  γίνει  τμηματικά  μετά  την  παραλαβή  των 

παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων, όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα I και σύμφωνα με 

το κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (δηλαδή στη σύμβαση, στη διακήρυξη και στη 

προσφορά του αναδόχου που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της τελευταίας). 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 

είναι σύμφωνες  με  την  σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 

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. 

 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  

του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 

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

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  

αυτής  και  με  την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

 

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

έκπτωτο. 

 

5.3 Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Παρακολούθηση της σύμβασης), 

6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 

την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει προσφυγή. 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 προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1.  Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  

την Eπιτροπή Παρακολο ύθησ ης  κ αι  Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται   στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν 

σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

6.1.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλό της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι  

υπάλληλοι  της αναθέτουσας αρχής  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  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. 

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι 30/11/2019 ή σε οποιαδήποτε 

μεταγενέστερη ημερομηνία προκύψει κατόπιν μεταθέσεως του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου 

και μέχρι την λήξη του έργου 

Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως 

εξής: 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Π1: Π1: Δύο (2) Τεχνικά Άρθρα, τρία 

(3) Δελτία Τύπου και πέντε (5) 

Άρθρα για την ηλεκτρονική 

εφημερίδα (e-Newsletter) του 

έργου 
 

Π1.1: Πρώτο τεχνικό άρθρο, που θα έχει σχέση με θέματα 
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-entrepreneurship) 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας 
 

Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Π1.2: Δεύτερο τεχνικό άρθρο, που θα έχει σχέση με θέματα 
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-entrepreneurship) 
και περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας 

Τέσσερις (4) μήνες (περίπου) μετά 
την υπογραφή της σύμβασης 

 
Π1.3: 1ο Πρώτο Δελτίο (press release) που θα αναφέρονται σε 
ενέργειες/δράσεις του έργου SMecoMP 
 

Δέκα (10)  ημέρες πριν από το 
μονοήμερο πληροφοριακό 
σεμιναρίου (Information workshop), 
πενήντα ατόμων που θα 
διοργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή 
στη Θεσσαλονίκη 

Π1.4: 2ο Δεύτερο Δελτίο Τύπου (press release) που θα 
αναφέρονται σε ενέργειες/δράσεις του έργου SMecoMP 
 

Δέκα (10)  ημέρες πριν από την 
διοργάνωση του Eco-Innovation 
Entrepreneurship Laboratory  

Π1.5: 3ο Δεύτερο Δελτίο Τύπου (press release) που θα 
αναφέρονται σε ενέργειες/δράσεις του έργου SMecoMP 
 

Δέκα (10)  ημέρες πριν από το  
μονοήμερο συνέδριο που θα 
διοργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή 
στην Αθήνα σε συνεργασία με τον 
επικεφαλής εταίρο  (Επικεφαλής 
Εταίρος) της κοινοπραξίας 

Π1.6: Πέντε άρθρα επιστημονικού περιεχομένου για τα πέντε e-
newsletters αντίστοιχα 

Ένα άρθρο ανά δίμηνο (περίπου) 
μετά την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης με τον Ανάδοχο 

Π2. Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων 
Δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες μετά 
την ολοκλήρωση του συνεδρίου UIIN 
το 2019  

Π3. Βάση Δεδομένων Φορέων του Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας  
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
Π4: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών Προσόντων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας  

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
Π5: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών 

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 

Π6:  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 

Π7- Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  
 

 
Δύο (2)  μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης  

Π8 - Έκθεση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών 

 
Τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης 
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Π9 - Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

 
Πέντε (5) μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π10 – Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

 
Τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή 
της σύμβασης 

Π11 – Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 
Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π12-Έκθεση παρακολούθησης καινοτόμων ιδεών της προ-θερμοκοιτίδας 

 
Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 

 

6.2.2. Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι 

και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης πέραν της 30/11/2019, σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου 

SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί επίσης να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται 

πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου,  χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 

5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  παραλαβής  

που συγκροτείται αρμοδίως και σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος θα 

παρουσιάσει τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής. 

 

Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα 

παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της 

σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  
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παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις 

σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες   παρεκκλίσεις.   Μετά   την   έκδοση   της   ως   άνω   απόφασης,   η   

επιτροπή   παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 30 ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  

έγκριση  ή  την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και 

παραδοτέων με   απόφαση   της   αναθέτουσας   αρχής   μπορεί   να   εγκρίνεται   αντικατάσταση   των   

υπηρεσιών   ή/και παραδοτέων  αυτών  με  άλλα,  που  να  είναι  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  

σύμβασης,  μέσα  σε  τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος 

υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της 

παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία  που  του  τάχθηκε  και  εφόσον  έχει  λήξει  η  συνολική  διάρκεια,  κηρύσσεται  έκπτωτος  

και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης  
 

ΜΕΡΟΣ Α-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Α.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Α.1.1 Περιγραφή Δικαιούχου 

Επωνυμία  Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 

Νομική Μορφή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο 

(ΣΜΚΧ) Έτος Ίδρυσης 1915 

ΑΦΜ 090067528 

Διεύθυνση Πλ. Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη 

Εκπρόσωπος φορέα   Ιωάννης Σταύρου 

Θέση Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

Τηλ. 2310 539817 

Fax 2310 541933 

Διεύθυνση Πλ. Μοριχόβου 1, 54625, Θεσσαλονίκη 

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) ιδρύθηκε το 1915 και από τότε εργάζεται για την 

ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βορείου Ελλάδος.  Προτείνει και συμβάλλει στην 

υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Βόρειας Ελλάδος, αλλά 

παράλληλα και της αρμονικής διασύνδεσής της με την συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 

Αποτελεί την κυριότερη ανεξάρτητη συνδικαλιστική οργάνωση της Βόρειας Ελλάδας και ένας από τους 

πρώτους πιστοποιημένους, κατά ISO 9001:2008, φορείς στην Ελλάδα. 

Η αποστολή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος διέπεται από τις ακόλουθες αρχές: 

• Μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων 

των μελών του, 

• Μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη του Βορειοελλαδικού Τόξου, μέσα στα πλαίσια της 

ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, 

• Συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας και 

ειδικότερα των Περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου, 

• Προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης και 

αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας, 
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• Προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου με προσφυγή στις αρχές της 

νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, 

• Προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

Η υλοποίηση της αποστολής του Συνδέσμου επιτυγχάνεται : 

• Με την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των μελών μας στη διαμόρφωση των 

θέσεων και στην τεκμηρίωση των προτάσεων μας προς την Πολιτεία, 

• Με συνεπή εκπροσώπηση των συλλογικών συμφερόντων των μελών μας, που αποβλέπουν στην 

αποτελεσματικότερη παρέμβασή μας για βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου 

της χώρας μας, 

• Με τη συμμετοχή του Συνδέσμου στις διάφορες οργανώσεις, όργανα, επιτροπές, αναπτυξιακούς 

φορείς, 

• συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων 

χωρών, καθώς και κάθε άλλης διεθνούς οργάνωσης που έχει επιδιώξεις παρεμφερείς με τους 

σκοπούς του Συνδέσμου, 

• Με συμμετοχή του ΣΒΒΕ σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 

έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του 

Βορειοελλαδικού Τόξου και της Ελλάδας γενικότερα, 

• Με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τα μέλη μας, η οποία συμβάλλει στην 

ανταγωνιστικότερη ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δράσης μέσω της έγκαιρης και έγκυρης 

πληροφόρησής τους για αλλαγές τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον, 

• Με τη συστηματική μελέτη και παρακολούθηση της δραστηριότητας της βιομηχανίας, 

μεταποίησης και συναφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βαλκανικές, στις Μεσογειακές και Παρευξείνιες χώρες και γενικότερα 

σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη συγκέντρωση στατιστικών, επιστημονικών, 

πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, με την εκπόνηση μελετών κ.λ.π., 

• Με την υποστήριξη των περιφερειακών μηχανισμών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της 

καινοτομίας στο Βορειοελλαδικό Τόξο, 

• Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών (μελέτες, επιστημονικές ημερίδες, Συνέδρια 

κλπ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την οποία θεωρούμε καθοριστικό παράγοντα για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση στο Βορειοελλαδικό Τόξο, 

• Σε συνεργασία με τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, την Ελληνική Κυβέρνηση και τους 

εκπροσώπους των Κομμάτων, με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων 

χωρών, για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της Ελληνικής και ειδικότερα της 

Βορειοελλαδικής βιομηχανίας και οικονομίας γενικότερα. 
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Α.1.2  Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Βαλκανικής – Μεσογείου» (“Balkan‐Mediterranean 

2014‐2020” transnational cooperation programme (TNCP)). 

Το "INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020" είναι ένα νέο Πρόγραμμα Συνεργασίας, που απορρέει 

από την ισχυρή βούληση των συμμετεχουσών χωρών "BalkanMed" να προωθήσουν τη συνεργασία στην 

περιοχή. Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμμετάσχουν πέντε (5) χώρες, εκ των οποίων τρία (3) κράτη 

μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος και Ελλάδα) και δύο (2) υποψήφιες χώρες προς ένταξη, που είναι η 

Αλβανία και την η Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. 

Είναι η πρώτη φορά που η ευρωπαϊκή συνεργασία απευθύνεται στη Βαλκανική Χερσόνησο και την 

Ανατολική Μεσόγειο Θάλασσα, σε κοινή προσπάθεια κατά μήκος των θαλάσσιων και χερσαίων συνόρων, 

για να συμβάλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρος και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη ». 

Το πρόγραμμα BalkanMed συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) με 28.330.108,00 ευρώ. Η συνολική στήριξη από το Ταμείο Προενταξιακής Βοήθειας (Pre-

Accession Assistance (IPA) fund) ανέρχεται σε 5.126.138,00 ευρώ. Ως εκ τούτου, ο συνολικός 

προϋπολογισμός του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής συνεισφοράς, είναι 

39.727.654,00 ευρώ. 

Το BalkanMed επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση δύο βασικών προκλήσεων: την εδαφική 

ανταγωνιστικότητα και το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, το Πρόγραμμα βασίζεται στους ακόλουθους δύο 

άξονες προτεραιότητας: 

- Άξονας προτεραιότητας 1: "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" 

- Άξονας προτεραιότητας 2: "Περιβάλλον" 

Άξονας προτεραιότητας 1: "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία": Η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία 

είναι ισχυροί κινητήριοι μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης. Καθώς η γεωγραφική περιοχή στην οποία 

απευθύνεται το Πρόγραμμα υποφέρει από κατακερματισμό των αγορών, υψηλή ανεργία και 

περιορισμένες δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, ο «Άξονας Προτεραιότητας 1» επικεντρώνεται σε 

δράσεις που ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό δυναμικό της περιοχής ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και 

τη δικτύωση των MME, πολιτικές που αφορούν συστάδες επιχειρήσεων (clusters), νέα επιχειρηματικά 

μοντέλα, ιδίως εκείνα που προωθούν την καινοτομία, ανοίγουν νέες αγορές και υποστηρίζουν τη 

διεθνοποίηση. Ο Άξονας 1 χωρίζεται σε δύο "Ειδικούς Στόχους" (SO) για την καλύτερη εστίαση των 

προαναφερθέντων θεμάτων. Ο πρώτος "Ειδικός Στόχος" (SO 1.1) προάγει την επιχειρηματικότητα, ενώ ο 

δεύτερος "Ειδικός Στόχος" (SO 1.2) προχωρά ένα βήμα προς τα εμπρός επικεντρώνοντας στην ικανότητα 

των ΜΜΕ για καινοτομία. 

 Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου υστερεί σε εργασιακές δεξιότητες, 

είναι σημαντικό να προβλεφθεί η μεταφορά γνώσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, συνδέοντας τη συνολική 

υποστήριξη των επιχειρήσεων με την επαγγελματική κατάρτιση. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί στην 

περιοχή το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, μέσω επιδράσεων μόχλευσης της 
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μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας. Η εκπαίδευση και κατάρτιση θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες 

να αποκτήσουν τα απαραίτητα προσόντα / εργαλεία και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε 

σχέση με τις άλλες αγορές καθώς επίσης και να εισαγάγουν την καινοτομία σε όλες τις φάσεις του 

επιχειρηματικού κύκλου. 

Συνδέοντας την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις, το πρόγραμμα συνεργασίας «Βαλκάνια-Μεσόγειος 

2014-2020» ενσωματώνει επίσης το «Σχέδιο δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020» της ΕΕ, 

δηλώνοντας ότι «η επένδυση στην εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα είναι μία από τις πιο 

αποδοτικές επενδύσεις της Ευρώπης». Επιπλέον, ενόψει της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η στήριξη 

της κατάρτισης για τους επιχειρηματίες θεωρήθηκε κρίσιμη, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο 

αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της επένδυσης που προτάθηκε από τους προαναφερθέντες 

"Ειδικούς Στόχους". Μια μοναδική θεματική εστίαση στη στήριξη των ΜΜΕ χωρίς επενδύσεις στο 

ανθρώπινο κεφάλαιο τους θα θέσει σε κίνδυνο τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς η 

παρακολούθηση και η διαχείριση εκτελείται από τους επιχειρηματίες. Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένας 

τρίτος "Ειδικός Στόχος" (SO 1.3) για διακρατικά προγράμματα κατάρτισης που μπορούν να αποτελέσουν 

μια ισχυρή πλατφόρμα για την υποστήριξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Το SO 1.3, μαζί με τη 

θεματική υποστήριξη των ΜΜΕ που έχει ενταχθεί στα SO 1.1 και SO 1.2, εξασφαλίζει μια ολοκληρωμένη, 

δομημένη και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των ελλείψεων σε 

ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες στη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου να 

ξεπεραστεί ο κατακερματισμός των αγορών και να υιοθετηθεί ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα 

απελευθερώσει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό συνεργασίας. Με αυτά τα δεδομένα έχει δημιουργηθεί ένα 

εκτενές μενού ευκαιριών διακρατικής συνεργασίας (είδος δραστηριοτήτων) που απευθύνονται στους 

ακόλουθους φορείς: 

 - Ομπρέλες οργανισμών ΜΜΕ 

 - Οργανισμοί ανάπτυξης και προγραμματισμού 

 - Τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που εμπλέκονται στη διαχείριση των επιχειρήσεων 

 - Κέντρα μεταφοράς τεχνολογίας και πανεπιστήμια 

 - Δίκτυα υποστήριξης της καινοτομίας 

 - Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 

 

Α.2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMecoMP 
Το έργο SMecoMP έχει υποβληθεί στον Άξονας προτεραιότητας 1: "Επιχειρηματικότητα και καινοτομία" 

και συγκεκριμένα στον Θεματικό Στόχο 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, και επαγγελματική κατάρτιση για 

δεξιότητες και δια βίου μάθηση και Ειδικό Στόχο 1.3 Περιοχές Γνώσεις. Αφορά στην ανάπτυξη ενός 

εκπαιδευτικού πλαισίου καθώς και κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων για την βελτίωση των 

δεξιοτήτων των στελεχών των επιχειρήσεων σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας (Eco-

Innovation Entrepreneurship). Η κοινοπραξία του έργου SMecoMP απαρτίζεται από οργανισμούς 
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τεσσάρων βαλκανικών χωρών (Ελλάδα, Κύπρο, ΠΓΔΜ και Βουλγαρία) και επιδιώκει τη επίτευξη 

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων με σκοπό την προβολή και την 

ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.  

Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του έργου αυτού είναι η δημιουργία ενός δικτύου,  

επονομαζόμενο SMecoMP Knowledge Alliance Network, το οποίο απαρτίζεται από φορείς που 

ενδιαφέρονται για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Οι φορείς αυτοί θα έχουν ενεργό 

συμμετοχή στις δράσεις του έργου και θα αποτελέσουν την ομάδα-στόχο των δραστηριοτήτων του 

έργου, καθώς επίσης τους τελικούς αποδέκτες και επωφελούμενους αυτού. Επιπλέον, στο πλαίσιο του 

έργου θα αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας και ανταλλαγής γνώσεων και αρχείων 

καθώς και μια βάση δεδομένων για την αποστολή ενημερωτικού υλικού.  

Προκειμένου να καταγραφεί η παρούσα κατάσταση, θα πραγματοποιηθούν δύο έρευνες/μελέτες μεταξύ 

των στελεχών των επιχειρήσεων, οι οποίες θα αφορούν αφενός τον εντοπισμό των απαιτούμενων 

προσόντων και δεξιοτήτων των στελεχών σε Eco-Innovation Enterpreneurship (EIE) και αφετέρου τον 

εντοπισμό των αναγκών κατάρτισης στον τομέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, θα προετοιμαστεί μία 

έκθεση των υφιστάμενων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών σε Eco-Innovation Enterpreneurship (EIE) στην 

περιοχή των Βαλκανίων. Η συγχώνευση και ενοποίηση των ερευνών και των αντίστοιχων εκθέσεων όλων 

των φορέων των διαφορετικών χωρών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, θα αποτελέσει την αναφορά 

"τρέχουσα κατάσταση και βέλτιστες πρακτικές". Με τη βοήθεια της συνολικής αυτής αναφοράς μπορεί 

να γίνει μία συγκριτική ανάλυση για τα κοινά σημεία και τις διαφορές μεταξύ των χωρών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ άλλων μία σειρά εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων, και συνεδρίων σε θέματα περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, σε όλες τις 

χώρες που θα συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Για το σκοπό αυτό θα αναζητηθούν εξειδικευμένοι 

εκπαιδευτές τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο, που θα προετοιμάσουν το 

πρόγραμμα εργασιών των σεμιναρίων βάσει των αναγκών που θα προκύψουν από την έρευνα και θα 

είναι και οι ομιλητές στα σεμινάρια και τα συνέδρια. Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου SMecoMP θα 

διοργανωθούν εργαστήρια και προ-θερμοκοιτίδες περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας όπου θα 

παρουσιαστούν νέες καινοτόμες ιδέες και θα διερευνηθεί με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων η 

δυνατότητα δημιουργίας spin off επιχειρήσεων κλπ. 

 

Α.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Ο ανάδοχος θα αναλάβει την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας» όπως αναλύονται στη συνέχεια. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 
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79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης 

72321000-1: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας 

79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών 

90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

80540000-1: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 

Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της διακήρυξης του έργου, την προσφορά του 

αναδόχου, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους ν.4412/2016 για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από 

τις διατάξεις της διακήρυξης του εν λόγω έργου. 

 

Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Παροχή Εξειδικευμένων 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του 

έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: 

SMecoMP” του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-

Mediterranean 2014-2020’»  

Ειδικότερα, Η υλοποίηση του υπό ανάθεση έργου αφορά στα παρακάτω Δώδεκα (12) Παραδοτέα (Π) 
σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου:  

 

Π1: Δύο (2) Τεχνικά Άρθρα, Τρία (3) Δελτία Τύπου και Πέντε (5) Άρθρα για την ηλεκτρονική εφημερίδα 

(e-Newsletter) του έργου 

Το Παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει προετοιμασία, σύνταξη και δημοσίευση των ακόλουθων:  

• Δύο (2) τεχνικά άρθρα, που θα έχουν σχέση με θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-

entrepreneurship) και περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας 

• Τρία (3) δελτία τύπου (press releases) που θα αναφέρονται σε ενέργειες/δραστηριότητες του έργου  

• Πέντε άρθρα για τα πέντε (5) e-newsletter που θα εκδοθούν από τον Επικεφαλής Εταίρο της 

κοινοπραξίας (SMecoMP Επικεφαλής Εταίρος) στη διάρκεια του έργου SMecoMP.  

 

Η σύνταξη όλων των άρθρων και των δημοσιεύσεων τύπου θα γίνει στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 
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Το παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει τα πλήρη και ολοκληρωμένα άρθρα (σύνολο επτά (7)) και δελτία 

τύπου (σύνολο τρία (3)), τα οποία θα αποσταλούν αρχικά στον ΣΒΒΕ για έλεγχο και προσθήκες και αφού 

γίνουν αποδεκτά ως προς την πληρότητα και την ποιότητα τους εν συνεχεία θα δημοσιευτούν.  

Ο Ανάδοχος, θα προτείνει στη προσφορά του συγκεκριμένη θεματολογία για όλα τα άρθρα και τα δελτία 

τύπου, αλλά κυρίως για τα επτά προαναφερόμενα άρθρα, που θα έχουν επιστημονικό χαρακτήρα. Το ίδιο 

ισχύει και για τα δελτία τύπου, τα οποία όμως αφορούν τα παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου, η 

θεματολογία των οποίων ενδέχεται να διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα προτείνει στην προσφορά του συγκεκριμένα εξειδικευμένα περιβαλλοντικά ή/και 

επιχειρηματικά έντυπα ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα ακαδημαϊκού και 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και θα αναλάβει τη δημοσίευση των Δύο (2) προαναφερόμενων τεχνικών 

άρθρων στα περιοδικά αυτά.  

Π2. Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων 

Ο Ανάδοχος, θα παραβρεθεί στο συνέδριο UIIN (University Industry Innovation Network) 2019, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στις 18-20 Ιουνίου του 2019. Το συνέδριο αυτό 

πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και στοχεύει στην διευκόλυνση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 

της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα καινοτομίας. 

Ο Ανάδοχος, που θα παραβρεθεί στο συνέδριο, θα αναλάβει: 

Α) να παρουσιάσει, μαζί με τον επικεφαλής εταίρο του έργου,  ένα άρθρο ή ένα poster στο συνέδριο UIIN, 

σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου, που θα αναφέρεται στις ενέργειες και τα παραδοτέα 

του έργου SMecoMP. Το άρθρο ή το poster που θα παρουσιαστεί θα συνταχθεί από τον επικεφαλής 

εταίρο του έργου   

Β) να συγκεντρώσει υλικό (φυλλάδια, παρουσιάσεις, στοιχεία επικοινωνίας ειδημόνων κλπ), και να 

προετοιμάσει μία έκθεση όπου θα παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε  θέματα περιβαλλοντικής 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, βέλτιστες πρακτικές, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και πλατφόρμες 

και ότι άλλο θεωρήσει ο Ανάδοχος ότι είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου SMecoMP.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει το ταξιδιωτικό κόστος του στελέχους από Θεσσαλονίκη προς Ελσίνκι 

με επιστροφή μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). Η διάρκεια του ταξιδιού δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες. 

Το παραδοτέο Π2 επομένως θα είναι μία παρουσίαση σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου 

και μία έκθεση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου UΙΙΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, 
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με επισυναπτόμενο όλο το συνοδευτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από το συνέδριο (όπως πρόγραμμα 

εργασίας του συνεδρίου, μπροσούρες, παρουσιάσεις και εισηγήσεις ομιλητών κλπ). 

Π3. Βάση Δεδομένων Φορέων του Δικτύου Γνώσης και Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge Alliance 

Network)  

To παραδοτέο αυτό αφορά τη δημιουργία ενός Δικτύου, το οποίο θα απαρτίζεται από φορείς που 

ενδιαφέρονται για τα παραδοτέα και τις δράσεις του έργου SMecoMP. Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι 

επιχειρηματικοί, εκπαιδευτικοί, συμβουλευτικοί κ.α., ιδιωτικοί ή δημόσιοι που διαθέτουν τεχνογνωσία ή 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία ή επιθυμούν να ενημερώνονται για διάφορα περιβαλλοντικά 

θέματα, όπως, μεταξύ άλλων περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, διαχείριση και οικονομία, συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογική διαχείριση, πράσινη επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και 

αειφορία, πράσινα logistics, πράσινα χημικά προϊόντα, παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, εξοικονόμηση 

ενέργειας στην παραγωγή, επεξεργασία στερεών αποβλήτων και άλλα. Επομένως θα μπορούσαν να είναι 

στελέχη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ενεργειακών κοινοτήτων ΣΔΙΤ (δηλαδή, συνεταιρισμών μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), ακαδημαϊκοί αντίστοιχης ειδικότητας, σύμβουλοι περιβαλλοντολόγοι κλπ. 

Επομένως οι φορείς που θα συμπεριληφθούν στο Δίκτυο Γνώσης μπορεί να είναι δυνητικά λήπτες αλλά 

και δότες πληροφοριών ή τεχνογνωσίας, συνεισφέροντας στις υλοποιούμενες ενέργειες, στα παραδοτέα 

και τα αποτελέσματα του έργου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επικοινωνήσει με τους φορείς αυτούς και να 

ζητήσει την έγκριση τους για συμμετοχή στο Δίκτυο Γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).  Για κάθε ενδιαφερόμενο 

φορέα που θα εντοπιστεί, μετά από την επικοινωνία που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, θα 

τεκμηριωθούν:  

• οι δραστηριότητες του, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ενέργειες τα παραδοτέα και τα 

αποτελέσματα του έργου  

• τα στοιχεία επικοινωνίας του  

• τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου για τα οποία ενδιαφέρεται να λάβει ενημέρωση ή και 

να συνεισφέρει στην υλοποίησή τους.   

 

Το παραδοτέο Π3 είναι μία έκθεση που θα περιλαμβάνει πλήρη και αναλυτική λίστα των φορέων που 

έχουν συμπεριληφθεί στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: όνομα φορέα, όνομα αρμόδιου στελέχους με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία, στοιχεία 

επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, ιστοσελίδα κλπ), περιγραφή των δραστηριοτήτων του 

φορέα που τεκμηριώνει τη συνάφεια του και το ενδιαφέρον του για την περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα και το έργο SMecoMP.  
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Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει σε τριμηνιαία βάση επικαιροποίηση των στοιχείων των 

φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο Δίκτυο καθώς και προσθήκη νέων φορέων.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει συνολικά πενήντα (50) ενδιαφερόμενους 

φορείς, οι οποίοι θα εντοπιστούν από τον ίδιο και να προστεθούν στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας του 

έργου SMecoMP, μετά από επικοινωνία και γραπτή έγκριση από τους φορείς αυτούς ότι αποδέχονται να 

είναι μέλη του δικτύου και να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα 

του. 

Π4: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών Προσόντων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας  

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στην έρευνα πεδίου που θα υλοποιηθεί για την καταγραφή των Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών 

Προσόντων (Eco-Entrepreneurial Qualifications), που θα πρέπει να διαθέτουν ή/και να αποκτήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι – καταρτιζόμενοι, σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές και πρακτικές της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στην 

εκάστοτε επιχείρηση ανεξαρτήτως αντικειμένου.  Η έρευνα αυτή θα βασίζεται σ’ ερωτηματολόγιο το 

οποίο ο Ανάδοχος θα λάβει έτοιμο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π4, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα εξής:  

• Αποστολή και επεξήγηση του ερωτηματολογίου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και άλλους 

συναφείς φορείς  

• Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και λοιπών φορέων για την ορθή και συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, διευκρινίζοντας τυχόν απορίες 

• Συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων τα οποία θα διατεθούν στο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της 

τελικής έκθεσης 

• Ανάλυση των απαντήσεων που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ερωτηματολόγιο. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων που θα πρέπει να συγκεντρωθούν είναι 

σαράντα (40) από διαφορετικές επιχειρήσεις και φορείς. 

Επίσης θα πρέπει να γίνουν κατ’ ελάχιστο δέκα (10) συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 

των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκέντρωση 

εμπλουτισμένων και αναλυτικότερων πληροφοριών σε σχέση με την απλή και εξ’ αποστάσεως 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.       

Το Παραδοτέο Π4 της ενέργειας αυτής θα είναι μία Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  
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• Ανάλυση των απαντήσεων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και συμπεράσματα που 

προκύπτουν με καταγραφή των προσδιοριζόμενων προσόντων σε θέματα περιβαλλοντικής 

επιχειρηματικότητας. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου SMecoMP και το οποίο 

διεξάγει αντίστοιχη έρευνα.  

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τις οποίες ο Ανάδοχος έλαβε απαντημένα 

ερωτηματολόγια. 

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν  οι συνεντεύξεις.  

• Όλες οι φόρμες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς και οι συμπληρωμένες φόρμες των 

συνεντεύξεων θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην τελική τεχνική αναφορά.  

• Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα αποτελέσουν Παράρτημα της Τεχνικής Αναφοράς. 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα ενοποιηθούν με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας 

που θα υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP) και 

θα προκύψει μία ενοποιημένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελέσματα και όλα τα 

ερωτηματολόγια καθώς και όλες τις συνεντεύξεις των Ελλήνων Εταίρων της κοινοπραξίας SMecoMP.  

• Η τελική έκθεση που θα προκύψει από την έρευνα πεδίου όλων των ελληνικών επιχειρήσεων θα 

συνδυαστεί με τις εκθέσεις που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν 

από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας στις άλλες χώρες (Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) και θα προκύψουν 

συνδυαστικά συμπεράσματα, κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ των χωρών.   

 

Π5: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών  

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στην έρευνα πεδίου που θα υλοποιηθεί για την καταγραφή α) των Εκπαιδευτικών Αναγκών και β) των 

υφισταμένων Εκπαιδευτικών διαδικασιών – προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Eco-innovation Enterpreneurship), που υπάρχουν στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. Η έρευνα αυτή θα βασίζεται σ’ ερωτηματολόγιο το οποίο ο Ανάδοχος θα λάβει έτοιμο από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π5, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα ακόλουθα:  

• Αποστολή και επεξήγηση του ερωτηματολογίου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και άλλους 

συναφείς φορείς (επιχειρήσεις, βιομηχανίες, συμβούλους περιβαλλοντολόγους κλπ) 

• Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και λοιπών φορέων για την ορθή και συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, διευκρινίζοντας τυχόν απορίες 

• Συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων τα οποία θα διατεθούν στο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της 

τελικής έκθεσης 
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• Ανάλυση των απαντήσεων που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ερωτηματολόγιο 

 

Ο ελάχιστος αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων που θα πρέπει να συγκεντρωθούν είναι 

σαράντα (40) από διαφορετικούς ενδιαφερομένους φορείς. Επίσης θα πρέπει να γίνουν κατ’ ελάχιστο 

δέκα (10) συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιεί το ίδιο 

ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκέντρωση εμπλουτισμένων και αναλυτικότερων πληροφοριών σε σχέση 

με την απλή και εξ’ αποστάσεως συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.       

Παραδοτέο της ενέργειας αυτής θα είναι μία (1) Τεχνική Αναφορά που θα περιλαμβάνει:  

• Ανάλυση των απαντήσεων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και συμπεράσματα που 

προκύπτουν με καταγραφή των προσδιοριζόμενων προσόντων σε θέματα περιβαλλοντικής 

επιχειρηματικότητας. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου SMecoMP και το οποίο 

διεξάγει αντίστοιχη έρευνα.  

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τις οποίες ο Ανάδοχος έλαβε απαντημένα 

ερωτηματολόγια. 

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν  οι συνεντεύξεις.  

• Όλες οι φόρμες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς και οι συμπληρωμένες φόρμες των 

συνεντεύξεων θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην τελική τεχνική αναφορά.  

• Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και οι συνεντεύξεις θα αποτελέσουν Παράρτημα της Τεχνικής 

Αναφοράς. 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα ενοποιηθούν με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας 

που θα υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP) και 

θα προκύψει μία ενοποιημένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελέσματα και όλα τα 

ερωτηματολόγια καθώς και όλες τις συνεντεύξεις των Ελλήνων Εταίρων της κοινοπραξίας SMecoMP.  

• Η τελική έκθεση που θα προκύψει από την έρευνα πεδίου όλων των ελληνικών επιχειρήσεων θα 

συνδυαστεί με τις εκθέσεις που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν 

από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας SMecoMP στις άλλες χώρες (Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) και θα 

προκύψουν συνδυαστικά συμπεράσματα, κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ των χωρών.   

 

Π6:  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

Στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου Π6, θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση τρέχουσας κατάστασης σε 

θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Βέλτιστες 
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Πρακτικές (Best Practices) από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην τελική Έκθεση θα συμπεριληφθούν τα 

ακόλουθα:  

• Ανασκόπηση και συνδυασμός συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις που θα 

συγκεντρωθούν στο πλαίσιο των Παραδοτέων Π4 και Π5. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η 

ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος 

του έργου SMecoMP.   

• Υφιστάμενα Προγράμματα και Διαδικασίες Κατάρτισης Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας. 

• Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practices) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να ελέγξει και να αναλύσει τις προτεινόμενες, υφιστάμενες Βέλτιστες 

Πρακτικές που αναφέρονται στα απαντημένα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις του Παραδοτέου Π4 

και Π5 καθώς και την Έκθεση που έχει πραγματοποιήσει ο Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας 

SMecoMP και να προτείνει, με βάση την εμπειρία του, βελτιωτικές παρεμβάσεις και συμβουλές, στα 

περιεχόμενα της συνολικής Τεχνικής Αναφοράς των Καλών Πρακτικών. 

Π7- Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

Στο πλαίσιο του έργου SMecoMP θα δημιουργηθεί από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου SMecoMP, (που 

είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), ένα εργαστήριο που θα αναφέρεται σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab), το οποίο θα 

αποτελέσει μία δομή συνάντησης συμβούλων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, που 

εξειδικεύονται σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, με σκοπό να 

διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασιών με συγκεκριμένα μαθήματα που θα διδάσκονται 

φοιτητές ή/και επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ειδίκευση στην περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα.  

Στο πλαίσιο του Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των 

συμβούλων, με αντικείμενο την προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εργασιών στην 

περιβαλλοντική καινοτομία και επιχειρηματικότητα (Eco-Innovation Enterpreneurhip Curricula), το οποίο 

θα αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραδοτέων Π4, Π5 και Π6, και την τεχνογνωσία των συμβούλων θα 

προετοιμαστεί ένα πρόγραμμα εργασιών που θα συμπληρώνει τα εκπαιδευτικά κενά και θα έχει ως κύριο 

γνώμονα την εφαρμογή της σχετικής τεχνογνωσίας της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.  

Για το συγκεκριμένο Παραδοτέο Π7, ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά, όπου γίνεται η περιγραφή της 

ομάδας έργου, θα παρουσιάσει με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα μία υπό-ομάδα έργου που θα 
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απαρτίζεται από τρεις (3) εξειδικευμένους ομιλητές σε θέματα Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab). Η υπο-

ομάδα αυτή των τριών εξειδικευμένων ομιλητών θα πραγματοποιήσουν μία σειρά συναντήσεων σε 

συνεργασία με τους αντίστοιχους συμβούλους του Επικεφαλής Εταίρου (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) της 

κοινοπραξίας SMecoMP, με σκοπό τη διαμόρφωση του εν λόγω προγράμματος εργασιών.  

Ένας εκ των τριών εξειδικευμένων ομιλητών της υπο-ομάδας έργου του Αναδόχου, θα αναλάβει να 

πραγματοποιήσει παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου EIE lab στο πλαίσιο της 

πληροφοριακής ημερίδας που θα οργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή στη Θεσσαλονίκη. 

Ένας δεύτερος εκ των τριών εξειδικευμένων ομιλητών της υπο-ομάδας έργου του Αναδόχου, θα αναλάβει 

να πραγματοποιήσει παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου EIE lab στο πλαίσιο 

συνεδρίου που θα οργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο στην Αθήνα. 

Το τελικό παραδοτέο Π7 είναι μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει το προσχέδιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος σπουδών στο τομέα της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας με όλα τα προτεινόμενα 

μαθήματα και την εκπαιδευτική ύλη που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό. Επίσης το παραδοτέο 

Π7 περιλαμβάνει παράρτημα με τα πρακτικά όλων των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 

των συμβούλων, στο πλαίσιο του εργαστηρίου (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab), 

υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες από κάθε συνάντηση καθώς επίσης και 

παρουσίαση (σε power point) του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και 

του εκπαιδευτικού προγράμματος εργασιών τόσο στο πλαίσιο της πληροφοριακής ημερίδας που θα γίνει 

στη Θεσσαλονίκη όσο και στο πλαίσιο του συνεδρίου που θα γίνει στην Αθήνα. 

 

Π8 - Έκθεση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου αυτού και με βάση τα παραδοτέα Π4, Π5, Π6 και Π7, θα προετοιμαστεί από 

τον Ανάδοχο ένα τελικό και εμπεριστατωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Eco-Innovation and Entrepreneurship curricula, EIE-curricula). Το 

πρόγραμμα Σπουδών θα περιλαμβάνει τα μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, μαθησιακά αποτελέσματα, 

ικανότητες των σπουδαστών και το περιεχόμενο των  μαθημάτων καθώς και όλη την εκπαιδευτική ύλη. Το 

παραδοτέο Π8 θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα αποτελέσματα των ερευνών για τα προσόντα και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων όσο και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες της 

ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να κάνει μία λεπτομερειακή ανασκόπηση του ήδη υπάρχοντος υλικού που έχει 

προκύψει από τα παραδοτέα Π4, Π5, Π6 και Π7.  Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του από 
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τον επιχειρηματικό και/ή ακαδημαϊκό χώρο στον τομέα της περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας, θα 

προετοιμάσει ένα ενδελεχές πρόγραμμα εργασιών, το οποίο θα είναι πλήρες και εμπεριστατωμένο. 

Το παραδοτέο Π8 θα είναι μία Έκθεση που θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο 

οποίο θα συγκεραστούν συνολικά οι ανάγκες τόσο των στελεχών των επιχειρήσεων όσο και των φοιτητών. 

Επομένως το πρόγραμμα εργασιών που θα αναπτυχθεί θα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να 

εξειδικευτούν σε περιβαλλοντική καινοτομία αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων ή επαγγελματίες που 

θέλουν να εντάξουν την περιβαλλοντική καινοτομία στις καθημερινή τους δραστηριότητα της επιχείρησης 

τους.  

 

Π9 - Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου SMecoMP, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τέσσερις 

εκπαιδευτικές ενότητες (training modules) που είναι οι ακόλουθες: (1) Περιβαλλοντική Διαχείριση 

(Environmental Management), (2) Πράσινη Επιχειρηματικότητα (Green Entrepreneurship), (3) 

Περιβαλλοντική Καινοτομία (Eco-Innovation) και (4) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας 

(Entrepreneurial Opportunities). 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ανασκόπηση, διορθώσεις, παρεμβάσεις και προσθήκες  στο 

υλικό των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής να συμβάλει σε συνεργασία με τον 

επικεφαλής εταίρο του έργου (που είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) στην προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού υλικού για δύο από τις τέσσερις ενότητες που είναι οι:  (1) περιβαλλοντική διαχείριση, (2) 

πράσινη επιχειρηματικότητα. Επίσης ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει ανασκόπηση, διορθώσεις, 

παρεμβάσεις και προσθήκες και στις άλλες δύο εκπαιδευτικές ενότητες, δηλαδή την ενότητα (3)  

Περιβαλλοντική Καινοτομία και (4) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας οι οποίες θα αναπτυχθούν από 

τους εταίρους της κοινοπραξίας που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές.  

Το τελικό παραδοτέο Π9 θα είναι μία έκθεση, η οποία θα χωρίζεται σε δύο ενότητες: (1) αποτελέσματα 

αξιολόγησης των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων και (2) τα στοιχεία με τα οποία συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη των δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων,  δηλαδή της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πράσινης 

επιχειρηματικότητας. 

 

Π10 -  Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

Στο πλαίσιο SMecoMP ο επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) θα 

αναλάβει να ετοιμάσει διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία θα είναι βασισμένη σε Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resources).  
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Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος, θα αναλάβει να προετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παραμετροποίησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

Επομένως το παραδοτέο Π10 θα είναι μία Έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές  παραμετροποίησης, που 

θα περιλαμβάνει η εκπαιδευτική πλατφόρμα.  

 

 

Π11 – Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας, o επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας 

SMecoMP (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, θα αναλάβει να 

οργανώσει μία (1) εκπαιδευτική δράση επαγγελματικής κατάρτισης (vocational training). Η δράση αυτή θα 

έχει διάρκεια επτά (7) ημερών (τρεις ώρες την ημέρα) και θα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες και 

επαγγελματίες. Στην εκπαιδευτική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στα 

παραδοτέα Π7, Π8 και Π9, καθώς και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε δεκαπέντε (15) νέους Έλληνες 

επιχειρηματίες και επαγγελματίες.  

Για τις ανάγκες του Παραδοτέου Π11, ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα παρουσιάσει υπό-ομάδα που θα 

απαρτίζεται από δύο (2) έμπειρους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών βιογραφικών 

τους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών 

μεθόδων (blended delivery methods). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ημερίδας εκπαιδευτικής δράσης 

επαγγελματικής κατάρτισης, που θα οργανώσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα δοθεί η δυνατότητα 

στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση είτε εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τη 

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα είτε να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στο χώρο του EIE lab όπου 

θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω εκπαιδευτική δράση. Επομένως οι προαναφερόμενοι δύο (2) εκπαιδευτές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα (για όσους 

παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως) και παράλληλα να παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό υλικό στους 

παραβρισκόμενους με διδασκαλία σε αίθουσα εκπαίδευσης.  

Ο Ανάδοχος του παραδοτέου Π11, θα αναλάβει να πραγματοποιήσει παρουσιάσεις που θα βασίζονται στο 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο Π8 και τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στο 

Π9.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία σε θέματα παρόμοια με αυτά των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο Π9 και να διδαχθούν ή/και να παρουσιαστούν στους 

ενδιαφερομένους φορείς, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 
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Ένας εκ των εκπαιδευτών θα αναλάβει να πραγματοποιήσει παρουσίαση στο πλαίσιο του πληροφοριακού 

σεμιναρίου που θα πραγματοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος εκπαιδευτής θα 

πραγματοποιήσει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών ενοτήτων στο 

συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο στην 

Αθήνα. 

Το τελικό παραδοτέο Π11 θα είναι μία έκθεση που απαρτίζεται από δύο ενότητες: στην πρώτη ενότητα θα 

συμπεριληφθούν οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιήσουν οι δύο εκπαιδευτές στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής ημερίδας επαγγελματικής κατάρτισης, του πληροφοριακού σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη 

και του συνεδρίου στην Αθήνα και η δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει τα πρακτικά διεξαγωγής της 

εκπαιδευτικής δράσης επαγγελματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης υπογεγραμμένης λίστας 

συμμετεχόντων, φωτογραφίες των συμμετεχόντων και ότι άλλο υλικό θεωρηθεί απαραίτητο για την 

τεκμηρίωση της δράσης αυτής.  

 

Π12-Έκθεση παρακολούθησης καινοτόμων ιδεών της προ-θερμοκοιτίδας 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EIE lab), δίνεται η 

δυνατότητα λειτουργίας δομής προ-θερμοκοιτίδας, η οποία θα έχει ως κύριο ρόλο την υποστήριξη νέων 

επιχειρηματιών που θα παρουσιάσουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Οι νέοι αυτοί 

επιχειρηματίες ή/και επαγγελματίες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην προ-θερμοκοιτίδα, θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες εν συνεχεία θα συζητηθούν διεξοδικά με τους 

εξειδικευμένους Μέντορες-Καθοδηγητές και θα προταθούν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου η ιδέα 

αυτή να προχωρήσει σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

ο Ανάδοχος στην προσφορά που θα υποβάλλει και σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 θα παρουσιάσει υπο-

ομάδα έργου με σχετικά αναλυτικά βιογραφικά, η οποία θα απαρτίζεται από τρεις εξειδικευμένους 

μέντορες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο, οι οποίοι θα υποστηρίξουν 

το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας. Οι εν λόγω μέντορες θα αναλάβουν να καθοδηγήσουν και να 

συμβουλέψουν τους νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζει μία καινοτόμος 

ιδέα να γίνει επιτυχημένη επιχείρηση. Οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μία σειρά συναντήσεων με τους μέντορες τους μέσα στο χώρο του EIE lab, κατά τη 

διάρκεια των οποίων θα εξελιχθεί η ιδέα τους περαιτέρω.  

Το παραδοτέο Π12 θα είναι μία έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή των καινοτόμων ιδεών που 

έχουν υποβληθεί στην προ-θερμοκοιτίδα και των συμβουλών των Μεντόρων προκειμένου να προχωρήσει 

μία καινοτόμος ιδέα στην υλοποίηση μιας αντίστοιχης επιχείρησης. Στην έκθεση θα αναλύεται η 

παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε επιχειρηματικής ιδέας  σε βάθος χρόνου.  
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Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας όπου φαίνεται η αντιστοίχιση των παραδοτέων της Διακήρυξης αυτής 

σε σχέση με τα πακέτα εργασίας (work packages) και τα παραδοτέα (deliverables),  όπως αυτά 

περιγράφονται στο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο (Application Form) και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 

(specification of budget) του έργου SMecoMP “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship  

to Boost SMEs Competitiveness”. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
Πακέτα Εργασίας (work packages) και 

Παραδοτέα (Deliverables) σύμφωνα με το 
τεχνικό δελτίο (Application form) του 

έργου SMecoMP 

 
Προϋπολογισμός ΣΒΒΕ 

(€) 
 χωρίς ΦΠΑ 

Π1. Δύο (2) Τεχνικά Άρθρα, τρία (3) 

Δελτία Τύπου και πέντε (5) Άρθρα για 

την ηλεκτρονική εφημερίδα (e-

Newsletter) του έργου 

 
WP2, D2.2.3 – Information Material 

 
1.500,00 

Π2. Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου 

UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων 

WP2, D2.2.4 - Informative Workshops and 
Final Conference 

1.500,00 

Π3. Βάση Δεδομένων Φορέων του 

Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας 

WP3, D3.2.1 - The SMecoMP Knowledge 
Alliance Network 

 
2.000,00 

Π4. Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών 

Προσόντων Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας 

WP3, D3.2.3 - Assessment Surveys on Eco-
Innovation Entrepreneurship Knowledge 

and Skills 

 
2.500,00 

Π5. Τεχνική Έκθεση Έρευνας 

Εκπαιδευτικών Αναγκών και 

Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβουλιών 

WP3, D3.2.4 - Identification of Ecopreneurs 
Training Needs & Existing Educational 

 
2.500,00 

Π6.  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας 

Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

WP3, D3.2.5 - Current State and Best 
Practices report 

 
1.800,00 

Π7. Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου 
Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας 

WP4, D4.2.1 - Eco-Innovation 
Entrepreneurship Laboratories 

 
4.860,0 

Π8 - Έκθεση Εκπαιδευτικού 
Προγράμματος Σπουδών 

WP4, D4.2.2 - Eco-Innovation 
Entrepreneurship Curricula 

 
2.500,00 
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Π9. Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 
WP4, D4.2.4 - Eco-innovation 

Entrepreneurship Training Modules 
 

3.000,00 

Π10. Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών 
της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

WP4, D4.2.3 - Eco-Innovation 
Entrepreneurship Training Platform 

 
2.000,00 

Π11. Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και 
Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής 

Δράσης Επαγγελματικής Κατάρτισης 

WP5, D5.2.1 - Eco-Innovation 
Entrepreneurship Learning  & Vocational 

Training activities 

 
4.000,00 

Π12. Έκθεση παρακολούθησης 
καινοτόμων ιδεών της προ-

θερμοκοιτίδας 

WP5, D5.2.2 - SMecoMP pre-Incubator 
programme - counselling and mentoring 

 
6.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

34.160,00 

 

Όλα τα παραπάνω παραδοτέα θα κατατίθενται στην Αναθέτουσα Αρχή τόσο σε Έντυπη όσο και σε 
Ηλεκτρονική μορφή. 
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A.3.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Α.3.2.1. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ  

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση- υλοποίηση του έργου,  η 

οποία  θα έχει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση και προσόντα: 

α. Ένας Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.). Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

• Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

β. Έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

γ. Τέσσερα (4) μέλη ομάδας έργου, που συμμετάσχουν στην υλοποίηση των κύριων δράσεων του έργου 
με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού 
αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από:  

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και 

διοίκηση έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην υλοποίηση δράσεων και στην εκπόνηση 
εκπαιδευτικού υλικού σε συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβάλλοντος  

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και 

διοίκηση έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 
συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης 

σε θέματα επιχειρηματικότητας ή/και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. 

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην παραμετροποίηση διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας, με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational Resources) 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων στην παραμετροποίηση 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational 

Resources). 

➢ Δύο (2) επιπλέον Στελέχη τεχνικής υποστήριξης: 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών. 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

• Κατ’ ελάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Επιπλέον, για την ικανοποίηση της περίπτωσης 2 της παραγράφου 2.2.6., θα πρέπει στο πλαίσιο της 

προσφοράς και συγκεκριμένα στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβληθεί πίνακας παρουσίασης των 

μελών της Ομάδας Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση / υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα:  

 

Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

– Θέση στο 

σχήμα 

Παραδοτέο 

στο οποίο θα 

απασχοληθούν 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 
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υλοποίησης 

      

      

      

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π7 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η οποία απαρτίζεται από 

τρεις ομιλητές (3) από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα τρεις (3) εξειδικευμένους ομιλητές σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου 

Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, 

EIΕ Lab). Οι εν λόγω εξειδικευμένοι ομιλητές θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε ακαδημαϊκό ή/και 

επιχειρηματικό ακροατήριο. Επίσης θα πρέπει να ειδικεύονται στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με συγκεκριμένα μαθήματα και εκπαιδευτική ύλη, που θα αφορά φοιτητές (ή/και 

επαγγελματίες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακαδημαϊκή (ή/και επαγγελματική) ειδίκευση 

στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα. 

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π10 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα στέλεχος 

πληροφορικής, που να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και την παραμετροποίηση εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας ανοιχτών πόρων.  

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π11 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από δύο (2) εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία και έχουν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών μεθόδων (blended delivery 

methods).  

Σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από τρεις (3) εξειδικευμένους μέντορες από τον ακαδημαϊκό ή/και τον 

επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και γνωρίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας των προ-θερμοκοιτίδων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας του 

έργου SMecoMP. Οι εν λόγω μέντορες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στο να 

καθοδηγούν και να συμβουλεύουν νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζουν οι 

καινοτόμες ιδέες τους να προχωρήσουν στην αγορά και να μετατραπεί η ιδέα σε επιτυχημένη επιχείρηση.  
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Ειδικά, για τις υπο-ομάδες των Παραδοτέων Π7, Π11, Π12, επιτρέπεται τα προτεινόμενα στελέχη μετέχουν 

σε παραπάνω από μία υπο-ομάδες.  

Επίσης, είναι απαραίτητο στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να 

υποβληθούν τα παρακάτω: 

• αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία να αποτυπώνεται σαφώς η 

συμμετοχή και ο ρόλος τους σε ανάλογης φύσης έργα,  

• αντίγραφα τίτλων σπουδών όλων των μελών της ομάδας Έργου,  

• Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά τους 

σημειώματα είναι αληθή, 

• Στην περίπτωση της αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμφωνία 

συμμετοχής τους στην ομάδα έργου. 

 

 

Α.3.2.2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της Σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφή της Σύμβασης και λήγει την  

30/11/2019  

Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι και την 

ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης πέραν της 30/11/2019, σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου 

SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. 

Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες  ως 

εξής: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Π1: Δύο (2) Τεχνικά 

Άρθρα, τρία (3) Δελτία 

Τύπου και πέντε (5) 

Άρθρα για την 

ηλεκτρονική εφημερίδα 

(e-Newsletter) του 

έργου 
 

Π1.1: Πρώτο τεχνικό άρθρων, που θα έχει σχέση με θέματα 
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-entrepreneurship) και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας 
 

Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης 

Π1.2: Δεύτερο τεχνικό άρθρο, που θα έχει σχέση με θέματα 
περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-entrepreneurship) και 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας  

Τέσσερις (4) μήνες (περίπου) μετά την 
υπογραφή της σύμβασης 

Π1.3: 1ο Πρώτο Δελτίο (press release) που θα αναφέρονται σε 
ενέργειες του έργου  
 

Δέκα (10) ημέρες πριν από το μονοήμερο 
πληροφοριακό σεμιναρίου (Information 
workshop), πενήντα ατόμων που θα 
διοργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή στη 
Θεσσαλονίκη 
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Π1.4: 2ο Δεύτερο Δελτίο Τύπου (press release) που θα αναφέρονται 
σε ενέργειες του έργου 
 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την διοργάνωση 
του Eco-Innovation Entrepreneurship 
Laboratory  
 

Δέκα (10) ημέρες πριν από το  μονοήμερο συνέδριο που θα 
διοργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή στην Αθήνα σε συνεργασία με τον 
επικεφαλής εταίρο  (Επικεφαλής Εταίρος) της κοινοπραξίας 

Π1.5: 3ο Δεύτερο Δελτίο Τύπου (press 
release) που θα αναφέρονται σε ενέργειες 
του έργου 
 

Ένα άρθρο ανά δίμηνο (περίπου) μετά την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης με τον Ανάδοχο 

Π1.6: Πέντε άρθρα για κάθε ένα από τα πέντε 
(5) e-newsletters  

Π2. Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων 
Δεκαπέντε εργάσιμες ημέρες μετά την 
ολοκλήρωση του συνεδρίου UIIN το 2019  

Π3. Βάση Δεδομένων Φορέων του Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας  
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
Π4: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών Προσόντων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας  

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
Π5: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών 

Πρωτοβουλιών  

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π6:  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

 
Ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης 

 

Π7- Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας  
 

 
Δύο (2)  μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης  

Π8 - Έκθεση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών 

 
Τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π9 - Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

 
Πέντε (5) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π10- Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

 
Τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π11 – Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 

 
Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 

Π12-Έκθεση παρακολούθησης καινοτόμων ιδεών της προ-θερμοκοιτίδας 

 
Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή της 
σύμβασης 
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Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  Αναδόχου που υποβάλλεται πριν 

από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου,  χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια 

της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 

5.2.2 της παρούσας. 

Α.3.2.3. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου υπεργολάβο/-ους, 

δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή 

το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει 

στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 

Α.3.2.4. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Τα παραδοτέα, όπως και κάθε άλλη επικοινωνία του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή, θα 

παραδίδονται στη διεύθυνση των γραφείων του ΣΒΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54625, τηλ. 

2310539817, fax 2310541933, e-mail info@sbbe.gr.  

 

A.3.2.5. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

mailto:info@sbbe.gr
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Π1: ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΆΡΘΡΑ, ΤΡΙΑ (3) ΔΕΛΤΙΑ 

ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΆΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 

(E-NEWSLETTER) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Π1.1: ΠΡΩΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡO, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ECO-ENTREPRENEURSHIP) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Π1.2: ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(ECO-ENTREPRENEURSHIP) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 
Π1.3: 1ο ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Π1.4: 2ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Π1.5: 3ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π1.6: ΠΕΝΤΕ ΆΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) E-NEWSLETTERS ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ 

Π2 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ  ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ UIIN 2019 

Π3 - ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Π4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
Π5 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΈΡΕΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Π6 -  ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Π7- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Π8 - ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π9 - ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Π10 - ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Π11 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

Π12-ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Π1 

Π1.1 
 

ΈΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π1.2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π1.3 

ΔΕΚΑ (10)  ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (INFORMATION 
WORKSHOP), ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Π1.4  
 

ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ECO-INNOVATION ENTREPRENEURSHIP LABORATORY  

Π1.5  ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SMecoMP 

Π1.6 ΈΝΑ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Π2  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ UIIN ΤΟ 2019 

Π3  ΈΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π4  

 
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π5  

 
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π6    
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π7 
 
ΔΥΟ (2)  ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Π8  
 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π9  
 
ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π10  
 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π11  
 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π12 
 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  Επιτροπή  Παραλαβής  

που συγκροτείται αρμοδίως. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, ο ανάδοχος θα παρουσιάσει τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής. 

 

Αν η Επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
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παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  

και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 

ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες   παρεκκλίσεις.   Μετά   την   έκδοση   της   ως   άνω   απόφασης,   η   

επιτροπή   παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 30 ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  

έγκριση  ή  την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

A.3.2.7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την 

Επιτροπή Παρακο λούθηση ς  κα ι  Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται στον Πρόεδρο 

της Δ.Ε. 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. 

 

Η αναθέτουσα αρχή 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  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  

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. 
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ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση εντάσσεται στο έργο “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs 

Competitiveness: (SMecoMP) που εγκρίθηκε από την Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring 

Committee) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan- Mediterranean 2014-2020” στις 

10/03/2017 και έχει επιλεγεί για να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS: 5019198. Το έργο  

χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και 

κατά 15% από Εθνικούς Πόρους. Σε ότι αφορά τους εθνικούς πόρους το έργο χρηματοδοτείται από τις 

Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (με κωδικό ΠΔΕ: 2017ΕΠ60860017 και κωδ. ΣΑ ΕΠ 

6086) και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα. 

 

Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 34.160 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

Ανά παραδοτέο το προϋπολογισθέν κόστος σύμφωνα με το Application Form του έργου SMecoMP 

διαμορφώνεται ως εξής: 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Π1.1 500,00 120,00 620,00 

Π1.2 500,00 120,00 620,00 

Π1.3 100,00 24,00 124,00 

Π1.4 100,00 24,00 124,00 

Π1.5 100,00 24,00 124,00 

Π1.6 200,00 48,00 248,00 

Π2 1.500,00 360,00 1.860,00 

Π3 2.000,00 480,00 2.480,00 

Π4 2.500,00 600,00 3.100,00 

Π5 2.500,00 600,00 3.100,00 

Π6 1.800,00 432,00 2.232,00 

Π7 4.860,00 1.166,40 6026,40 

Π8 2.500,00 600,00 3.100,00 

Π9 3.000,00 720,00 3.720,00 

Π10 2.000,00 480,00 2480,00 

Π11 4.000,00 960,00 4.960,00 

Π12 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

ΣΥΝΟΛΟ 34.160,00 8.198,40 42.358,40 

 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει τμηματικά μετά την παραλαβή των 

παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και τη σύνταξη των 

σχετικών πρωτοκόλλων όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά στο Παράρτημα I και σύμφωνα με το 

κόστος που έχει προσφερθεί από τον ανάδοχο. 
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Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Η αμοιβή ανά παραδοτέο είναι συνολική, δηλαδή περιλαμβάνει και τα διάφορα απαιτούμενα έξοδα, όπως 

μετακινήσεις κλπ. 

 

Αναλυτικά οι πληρωμές θα γίνουν ως ακολούθως : 

Ι. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2, δηλαδή των δύο τεχνικών δελτίων, πληρώνεται 

το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

ΙΙ. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.3, Π1.4 και Π1.5, δηλαδή των τριών δελτίων τύπου, 

πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΙΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π1.6, δηλαδή των πέντε άρθρων που αντιστοιχούν στα πέντε e-

newsletter, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΙV. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π2, δηλαδή της έκθεσης συμπερασμάτων του Συνεδρίου UIIN, 

πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

της Οικονομικής Προσφοράς.  

V. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π3, δηλαδή της Βάσης Δεδομένων Φορέων του Δικτύου Γνώσης 

και Συνεργασίας του έργου SMecoMP (Knowledge Alliance Network), πληρώνεται το συνολικό τίμημα 

που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VI. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π4, δηλαδή της τεχνικής έκθεσης έρευνας στελεχιακών 

προσόντων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VII. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π5, δηλαδή της τεχνικής έκθεσης έρευνας εκπαιδευτικών 

αναγκών και υπαρχουσών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που 

αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VIII. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π6, δηλαδή της έκθεσης και Ανασκόπησης της τρέχουσας 

κατάστασης και βέλτιστων πρακτικών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς 

IX. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π7, δηλαδή των πρακτικών των Συναντήσεων Εργαστηρίου 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” 

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Σελίδα 84 

Χ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π8, δηλαδή της Έκθεσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Σπουδών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π9, δηλαδή της Έκθεσης Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, πληρώνεται 

το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π10, δηλαδή της Έκθεσης Τεχνικών προδιαγραφών της 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,  πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π11, δηλαδή των παρουσιάσεων των εκπαιδευτικών και των 

Πρακτικών Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης Επαγγελματικής Κατάρτισης,  

ΧΙV. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π12, δηλαδή της Έκθεσης Παρακολούθησης Καινοτόμων 

ιδεών της Προ-θερμοκοιτίδας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 
 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: (Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής) 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ............... για ευρώ …………….. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση).......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................,ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση).......................………………………………….. 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},   

και μέχρι του ποσού των ευρώ …………… (…………. €), για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό 

………….. που αφορά στο διαγωνισμό της ……………………. με αντικείμενο: 

«…………………………………………………………..», συνολικής αξίας ευρώ …………………….. (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την υπ’ αρ.  ……./……… Διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 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. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς, ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ίδρυμα Πτυχίο Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Θέση ή Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 
Χρονική Περίοδος 

(μμ/εεεε) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΞΙΑ (a) ΦΠΑ 

(β)=(α)*24% 

ΣΥΝΟΛΟ 

(γ)=(α)+(β) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.1 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.2 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.3 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.4 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.5 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1.6 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π1 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π2 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π3 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π4 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π5 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π6 

   



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” 

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Σελίδα 89 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π7 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π8 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π9 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π10 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π11 

   

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

Π12 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ Π1+Π2+….+Π12 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ Π1+Π2+…..+Π12 ΣΥΝΟΛΟ Π1+Π2+…Π12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την …… του μηνός  ………..….. του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ μεταξύ: 

Αφενός ................................ και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «...................» και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον …………………………………………………………… 

και αφετέρου της εταιρείας  ………………………………………………… που εδρεύει στην …………………, ΑΦΜ 

………………….., ΔΟΥ ………………………  και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος» και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον συνομολογούνται και συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αφορά την: «Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Τεχνικού 

Συμβούλου σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας» στα πλαίσια του έργου “A knowledge 

Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” του 

προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’»  

Ειδικότερα, η σύμβαση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα, τα οποία υποχρεούται να εκπονήσει 
εμπροθέσμως και προσηκόντως ο Ανάδοχος:  

 

Π1- Δύο (2) Τεχνικά Άρθρα, Τρία (3) Δελτία Τύπου και Πέντε (5) Άρθρα για την ηλεκτρονική εφημερίδα 

(e-Newsletter) του έργου 

Π2- Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων  

Π3- Βάση Δεδομένων Φορέων του Δικτύου Γνώσης και Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge Alliance 

Network)  

Π4- Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών Προσόντων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας  

Π5- Τεχνική Έκθεση Έρευνας Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών  

Π6-  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

Π7- Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

Π8- Έκθεση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών 

Π9- Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 
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Π10-  Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

Π11– Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

Π12 - Έκθεση παρακολούθησης καινοτόμων ιδεών της προ-θερμοκοιτίδας 

 

ΑΡΘΡΟ 2.- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αναλυτικά τα παραδοτέα του έργου που θα αναλάβει ο Ανάδοχος έχουν ως εξής:  

 

Π1: Δύο (2) Τεχνικά Άρθρα, Τρία (3) Δελτία Τύπου και Πέντε (5) Άρθρα για την ηλεκτρονική εφημερίδα 

(e-Newsletter) του έργου 

Το Παραδοτέο αυτό περιλαμβάνει προετοιμασία, σύνταξη και δημοσίευση των ακόλουθων:  

• Δύο (2) τεχνικά άρθρα, που θα έχουν σχέση με θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας (eco-

entrepreneurship) και περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομίας 

• Τρία (3) δελτία τύπου (press releases) που θα αναφέρονται σε ενέργειες/δραστηριότητες του έργου  

• Πέντε άρθρα για τα πέντε (5) e-newsletter που θα εκδοθούν από τον Επικεφαλής Εταίρο της 

κοινοπραξίας (SMecoMP Επικεφαλής Εταίρος) στη διάρκεια του έργου SMecoMP.  

 

Η σύνταξη όλων των άρθρων και των δημοσιεύσεων τύπου θα γίνει στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. 

Το παραδοτέο Π1 θα περιλαμβάνει τα πλήρη και ολοκληρωμένα άρθρα (σύνολο επτά (7)) και δελτία 

τύπου (σύνολο τρία (3)), τα οποία θα αποσταλούν αρχικά στον ΣΒΒΕ για έλεγχο και προσθήκες και αφού 

γίνουν αποδεκτά ως προς την πληρότητα και την ποιότητα τους εν συνεχεία θα δημοσιευτούν.  

Ο Ανάδοχος, θα προτείνει στη προσφορά του συγκεκριμένη θεματολογία για όλα τα άρθρα και τα δελτία 

τύπου, αλλά κυρίως για τα επτά προαναφερόμενα άρθρα, που θα έχουν επιστημονικό χαρακτήρα. Το ίδιο 

ισχύει και για τα δελτία τύπου, τα οποία όμως αφορούν τα παραδοτέα και αποτελέσματα του έργου, η 

θεματολογία των οποίων ενδέχεται να διαμορφωθούν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης. 

Επίσης, ο Ανάδοχος θα προτείνει στην προσφορά του συγκεκριμένα εξειδικευμένα περιβαλλοντικά ή/και 

επιχειρηματικά έντυπα ή/και ηλεκτρονικά περιοδικά που δημοσιεύουν άρθρα ακαδημαϊκού και 

επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και θα αναλάβει τη δημοσίευση των Δύο (2) προαναφερόμενων τεχνικών 

άρθρων στα περιοδικά αυτά.  
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Π2. Παρουσίαση Άρθρου στο Συνεδρίου UIIN 2019 και Έκθεση Συμπερασμάτων 

Ο Ανάδοχος, θα παραβρεθεί στο συνέδριο UIIN (University Industry Innovation Network) 2019, που θα 

πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι της Φιλανδίας στις 18-20 Ιουνίου του 2019. Το συνέδριο αυτό 

πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και στοχεύει στην διευκόλυνση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ 

της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα καινοτομίας. 

Ο Ανάδοχος, που θα παραβρεθεί στο συνέδριο, θα αναλάβει: 

Α) να παρουσιάσει, μαζί με τον επικεφαλής εταίρο του έργου,  ένα άρθρο ή ένα poster στο συνέδριο UIIN, 

σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου, που θα αναφέρεται στις ενέργειες και τα παραδοτέα 

του έργου SMecoMP. Το άρθρο ή το poster που θα παρουσιαστεί θα συνταχθεί από τον επικεφαλής 

εταίρο του έργου   

Β) να συγκεντρώσει υλικό (φυλλάδια, παρουσιάσεις, στοιχεία επικοινωνίας ειδημόνων κλπ), και να 

προετοιμάσει μία έκθεση όπου θα παρουσιάζει το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι σε  θέματα περιβαλλοντικής 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, βέλτιστες πρακτικές, εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και πλατφόρμες 

και ότι άλλο θεωρήσει ο Ανάδοχος ότι είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου SMecoMP.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να καλύψει το ταξιδιωτικό κόστος του στελέχους από Θεσσαλονίκη προς Ελσίνκι 

με επιστροφή μέχρι το ποσό που αναγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ). Η διάρκεια του ταξιδιού δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες. 

Το παραδοτέο Π2 επομένως θα είναι μία παρουσίαση σε συνεργασία με τον επικεφαλής εταίρο του έργου 

και μία έκθεση των συμπερασμάτων του Συνεδρίου UΙΙΝ σε θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, 

με επισυναπτόμενο όλο το συνοδευτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί από το συνέδριο (όπως πρόγραμμα 

εργασίας του συνεδρίου, μπροσούρες, παρουσιάσεις και εισηγήσεις ομιλητών κλπ). 

Π3. Βάση Δεδομένων Φορέων του Δικτύου Γνώσης και Συνεργασίας (SMecoMP Knowledge Alliance 

Network)  

To παραδοτέο αυτό αφορά τη δημιουργία ενός Δικτύου, το οποίο θα απαρτίζεται από Φορείς που 

ενδιαφέρονται για τα παραδοτέα και τις δράσεις του έργου SMecoMP. Οι φορείς αυτοί μπορεί να είναι 

επιχειρηματικοί, εκπαιδευτικοί, συμβουλευτικοί κ.α., ιδιωτικοί ή δημόσιοι, που διαθέτουν τεχνογνωσία ή 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία ή επιθυμούν να ενημερώνονται για διάφορα περιβαλλοντικά 

θέματα, όπως, μεταξύ άλλων περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα, διαχείριση και οικονομία, συστήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, οικολογική διαχείριση, πράσινη επιχειρηματικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και 

αειφορία, πράσινα logistics, πράσινα χημικά προϊόντα, παραγωγή ενέργειας από απόβλητα, εξοικονόμηση 
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ενέργειας στην παραγωγή, επεξεργασία στερεών αποβλήτων και άλλα. Επομένως θα μπορούσαν να είναι 

στελέχη επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ενεργειών κοινοτήτων ΣΔΙΤ (δηλαδή, συνεταιρισμών μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), ακαδημαϊκοί αντίστοιχης ειδικότητας, σύμβουλοι περιβαλλοντολόγοι κλπ. 

Επομένως οι φορείς που θα συμπεριληφθούν στο Δίκτυο Γνώσης μπορεί να είναι δυνητικά λήπτες αλλά 

και δότες πληροφοριών ή τεχνογνωσίας, συνεισφέροντας στις υλοποιούμενες ενέργειες, στα παραδοτέα 

και τα αποτελέσματα του έργου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να επικοινωνήσει με τους φορείς αυτούς και να 

ζητήσει την έγκριση τους για συμμετοχή στο Δίκτυο Γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation (EU) 2016/679).  Για κάθε ενδιαφερόμενο 

φορέα που θα εντοπιστεί, μετά από την επικοινωνία που θα πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος, θα 

τεκμηριωθούν:  

• οι δραστηριότητες του, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ενέργειες τα παραδοτέα και τα 

αποτελέσματα του έργου  

• τα στοιχεία επικοινωνίας του  

• τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα του έργου για τα οποία ενδιαφέρεται να λάβει ενημέρωση ή και 

να συνεισφέρει στην υλοποίησή τους.   

 

Το παραδοτέο Π3 είναι μία έκθεση που περιλαμβάνει πλήρη και αναλυτική λίστα των φορέων που έχουν 

συμπεριληφθεί στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας, η οποία θα συμπεριλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα: όνομα φορέα, όνομα αρμόδιου στελέχους με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία, στοιχεία 

επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, email, ιστοσελίδα κλπ), περιγραφή των δραστηριοτήτων του 

φορέα που τεκμηριώνει τη συνάφεια του και το ενδιαφέρον του για την περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα και το έργο SMecoMP.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει σε τριμηνιαία βάση επικαιροποίηση των στοιχείων των 

φορέων που έχουν συμπεριληφθεί στο Δίκτυο καθώς και προσθήκη νέων φορέων.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμπεριλάβει συνολικά πενήντα (50) ενδιαφερόμενους 

φορείς, οι οποίοι θα εντοπιστούν από τον ίδιο και να προστεθούν στο Δίκτυο Γνώσης και Συνεργασίας του 

έργου SMecoMP, μετά από επικοινωνία και γραπτή έγκριση από τους φορείς αυτούς ότι αποδέχονται να 

είναι μέλη του δικτύου και να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα 

του. 
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Π4: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Στελεχιακών Προσόντων Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας  

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στην έρευνα πεδίου που θα υλοποιηθεί για την καταγραφή των Περιβαλλοντικών – Επιχειρηματικών 

Προσόντων (Eco-Entrepreneurial Qualifications), που θα πρέπει να διαθέτουν ή/και να αποκτήσουν οι 

ενδιαφερόμενοι – καταρτιζόμενοι, σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές και πρακτικές της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στην 

εκάστοτε επιχείρηση ανεξαρτήτως αντικειμένου.  Η έρευνα αυτή θα βασίζεται σ’ ερωτηματολόγιο το 

οποίο ο Ανάδοχος θα λάβει έτοιμο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου Π4, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα εξής:  

• Αποστολή και επεξήγηση του ερωτηματολογίου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και άλλους 

συναφείς φορείς  

• Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και λοιπών φορέων για την ορθή και συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, διευκρινίζοντας τυχόν απορίες 

• Συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων τα οποία θα διατεθούν στο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της 

τελικής έκθεσης 

• Ανάλυση των απαντήσεων που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ερωτηματολόγιο. 

 

Ο ελάχιστος αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων που θα πρέπει να συγκεντρωθούν είναι 

σαράντα (40) από διαφορετικές επιχειρήσεις και φορείς. 

Επίσης θα πρέπει να γίνουν κατ’ ελάχιστο δέκα (10) συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο 

των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκέντρωση 

εμπλουτισμένων και αναλυτικότερων πληροφοριών σε σχέση με την απλή και εξ’ αποστάσεως 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.       

Το Παραδοτέο Π4 της ενέργειας αυτής θα είναι μία Τεχνική Έκθεση που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

• Ανάλυση των απαντήσεων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και συμπεράσματα που 

προκύπτουν με καταγραφή των προσδιοριζόμενων προσόντων σε θέματα περιβαλλοντικής 

επιχειρηματικότητας. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου SMecoMP και το οποίο 

διεξάγει αντίστοιχη έρευνα.  

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τις οποίες ο Ανάδοχος έλαβε απαντημένα 

ερωτηματολόγια. 

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν  οι συνεντεύξεις.  
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• Όλες οι φόρμες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς και οι συμπληρωμένες φόρμες των 

συνεντεύξεων θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην τελική τεχνική αναφορά.  

• Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα αποτελέσουν Παράρτημα της Τεχνικής Αναφοράς. 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα ενοποιηθούν με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας 

που θα υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP) και 

θα προκύψει μία ενοποιημένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελέσματα και όλα τα 

ερωτηματολόγια καθώς και όλες τις συνεντεύξεις των Ελλήνων Εταίρων της κοινοπραξίας SMecoMP.  

• Η τελική έκθεση που θα προκύψει από την έρευνα πεδίου όλων των ελληνικών επιχειρήσεων θα 

συνδυαστεί με τις εκθέσεις που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν 

από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας στις άλλες χώρες (Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) και θα προκύψουν 

συνδυαστικά συμπεράσματα, κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ των χωρών.   

 

Π5: Τεχνική Έκθεση Έρευνας Εκπαιδευτικών Αναγκών και Υπαρχουσών Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών  

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για την υλοποίηση του έργου θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης 

στην έρευνα πεδίου που θα υλοποιηθεί για την καταγραφή α) των Εκπαιδευτικών Αναγκών και β) των 

υφισταμένων Εκπαιδευτικών διαδικασιών – προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Eco-innovation Enterpreneurship), που υπάρχουν στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. Η έρευνα αυτή θα βασίζεται σ’ ερωτηματολόγιο το οποίο ο Ανάδοχος θα λάβει έτοιμο από 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π5, ο Ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τα ακόλουθα:  

• Αποστολή και επεξήγηση του ερωτηματολογίου στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και άλλους 

συναφείς φορείς (επιχειρήσεις, βιομηχανίες, συμβούλους περιβαλλοντολόγους κλπ) 

• Υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και λοιπών φορέων για την ορθή και συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου, διευκρινίζοντας τυχόν απορίες 

• Συγκέντρωση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων τα οποία θα διατεθούν στο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της 

τελικής έκθεσης 

• Ανάλυση των απαντήσεων που θα δοθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς στο ερωτηματολόγιο 

• Αποστολή των ερωτηματολογίων στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και άλλους φορείς 

 

Ο ελάχιστος αριθμός των απαντημένων ερωτηματολογίων που θα πρέπει να συγκεντρωθούν είναι 

σαράντα (40) από διαφορετικούς ενδιαφερομένους φορείς. Επίσης θα πρέπει να γίνουν κατ’ ελάχιστο 

δέκα (10) συνεντεύξεις με στελέχη επιχειρήσεων.  Στο πλαίσιο των συνεντεύξεων θα χρησιμοποιεί το ίδιο 
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ερωτηματολόγιο, με σκοπό τη συγκέντρωση εμπλουτισμένων και αναλυτικότερων πληροφοριών σε σχέση 

με την απλή και εξ’ αποστάσεως συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.       

Παραδοτέο της ενέργειας αυτής θα είναι μία (1) Τεχνική Αναφορά που θα περιλαμβάνει:  

• Ανάλυση των απαντήσεων των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και συμπεράσματα που 

προκύπτουν με καταγραφή των προσδιοριζόμενων προσόντων σε θέματα περιβαλλοντικής 

επιχειρηματικότητας. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί 

και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου SMecoMP και το οποίο 

διεξάγει αντίστοιχη έρευνα.  

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων από τις οποίες ο Ανάδοχος έλαβε απαντημένα 

ερωτηματολόγια. 

• Κατάλογο με τα στοιχεία των επιχειρήσεων με τις οποίες πραγματοποιήθηκαν  οι συνεντεύξεις.  

• Όλες οι φόρμες των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων καθώς και οι συμπληρωμένες φόρμες των 

συνεντεύξεων θα συμπεριληφθούν ως παράρτημα στην τελική τεχνική αναφορά.  

• Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια θα αποτελέσουν Παράρτημα της Τεχνικής Αναφοράς. 

• Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα ενοποιηθούν με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης έρευνας 

που θα υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP) και 

θα προκύψει μία ενοποιημένη μελέτη χρησιμοποιώντας όλα τα αποτελέσματα και όλα τα 

ερωτηματολόγια καθώς και όλες τις συνεντεύξεις των Ελλήνων Εταίρων της κοινοπραξίας SMecoMP.  

• Η τελική έκθεση που θα προκύψει από την έρευνα πεδίου όλων των ελληνικών επιχειρήσεων θα 

συνδυαστεί με τις εκθέσεις που θα προκύψουν από τις αντίστοιχες έρευνες που θα πραγματοποιηθούν 

από όλα τα μέλη της κοινοπραξίας στις άλλες χώρες (Κύπρο, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ) και θα προκύψουν 

συνδυαστικά συμπεράσματα, κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές μεταξύ των χωρών.   

 

Π6:  Έκθεση και Ανασκόπηση Τρέχουσας Κατάστασης και Βέλτιστων Πρακτικών 

Στα πλαίσια υλοποίησης του παραδοτέου Π6, θα συνταχθεί Τεχνική Έκθεση τρέχουσας κατάστασης σε 

θέματα περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις Βέλτιστες 

Πρακτικές (Best Practices) από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην τελική Έκθεση θα συμπεριληφθούν τα 

ακόλουθα:  

• Ανασκόπηση και συνδυασμός συμπερασμάτων από τα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις που θα 

συγκεντρωθούν στο πλαίσιο των Παραδοτέων Π4 και Π5. Για την Ανάλυση αυτή θα χρησιμοποιηθεί η 

ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιεί και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος 

του έργου SMecoMP.   

• Υφιστάμενα Προγράμματα και Διαδικασίες Κατάρτισης Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας. 
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• Βέλτιστες Πρακτικές (Best Practices) στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

 

Υποχρέωση του αναδόχου είναι να ελέγξει και να αναλύσει τις προτεινόμενες, υφιστάμενες Βέλτιστες 

Πρακτικές που αναφέρονται στα απαντημένα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις του Παραδοτέου Π4 

και Π5 καθώς και την Έκθεση που έχει πραγματοποιήσει ο Επικεφαλής Εταίρος της κοινοπραξίας 

SMecoMP και να προτείνει, με βάση την εμπειρία του, βελτιωτικές παρεμβάσεις και συμβουλές, στα 

περιεχόμενα της συνολικής Τεχνικής Αναφοράς των Καλών Πρακτικών. 

Π7- Πρακτικά Συναντήσεων Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας  

Στο πλαίσιο του έργου SMecoMP θα δημιουργηθεί από τον Επικεφαλής Εταίρο του έργου SMecoMP, (που 

είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), ένα εργαστήριο που θα αναφέρεται σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab), το οποίο θα 

αποτελέσει μία δομή συνάντησης συμβούλων από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, που 

εξειδικεύονται σε θέματα Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, με σκοπό να 

διαμορφωθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εργασιών με συγκεκριμένα μαθήματα που θα διδάσκονται 

φοιτητές ή/και επαγγελματίες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ειδίκευση στην περιβαλλοντική 

επιχειρηματικότητα.  

Στο πλαίσιο του Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory θα πραγματοποιηθεί συζήτηση μεταξύ των 

συμβούλων, με αντικείμενο την προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος εργασιών στην 

περιβαλλοντική καινοτομία και επιχειρηματικότητα (Eco-Innovation Enterpreneurhip Curricula), το οποίο 

θα αντικατοπτρίζει την ελληνική πραγματικότητα. Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των παραδοτέων Π4, Π5 και Π6, και την τεχνογνωσία των συμβούλων θα 

προετοιμαστεί ένα πρόγραμμα εργασιών που θα συμπληρώνει τα εκπαιδευτικά κενά και θα έχει ως κύριο 

γνώμονα την εφαρμογή της σχετικής τεχνογνωσίας της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας στις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.  

Για το συγκεκριμένο Παραδοτέο Π7, ο Ανάδοχος στην τεχνική προσφορά, όπου γίνεται η περιγραφή της 

ομάδας έργου, θα παρουσιάσει με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα μία υπό-ομάδα έργου που θα 

απαρτίζεται από τρεις (3) εξειδικευμένους ομιλητές σε θέματα Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab). Η υπο-

ομάδα αυτή των τριών εξειδικευμένων ομιλητών θα πραγματοποιήσουν μία σειρά συναντήσεων σε 

συνεργασία με τους αντίστοιχους ομιλητές/συμβούλους του Επικεφαλής Εταίρου (Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας) της κοινοπραξίας SMecoMP, με σκοπό τη διαμόρφωση του εν λόγω προγράμματος 

εργασιών.  
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Ένας εκ των τριών εξειδικευμένων ομιλητών της υπο-ομάδας έργου του Αναδόχου, θα αναλάβει να 

πραγματοποιήσει παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου EIE lab στο πλαίσιο της 

πληροφοριακής ημερίδας που θα οργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή στη Θεσσαλονίκη. 

Ένας δεύτερος εκ των τριών εξειδικευμένων ομιλητών της υπο-ομάδας έργου του Αναδόχου, θα αναλάβει 

να πραγματοποιήσει παρουσίαση για τον τρόπο λειτουργίας του εργαστηρίου EIE lab στο πλαίσιο 

συνεδρίου που θα οργανώσει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο στην Αθήνα. 

Το τελικό παραδοτέο Π7 είναι μία έκθεση η οποία περιλαμβάνει το προσχέδιο του εκπαιδευτικού 

προγράμματος σπουδών στο τομέα της περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας με όλα τα προτεινόμενα 

μαθήματα και την εκπαιδευτική ύλη που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό. Επίσης το παραδοτέο 

Π7 περιλαμβάνει παράρτημα με τα πρακτικά όλων των συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ 

των συμβούλων, στο πλαίσιο του εργαστηρίου (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, EIΕ Lab), 

υπογεγραμμένη λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες από κάθε συνάντηση καθώς επίσης και 

παρουσίαση του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και του 

εκπαιδευτικού προγράμματος εργασιών τόσο στο πλαίσιο της πληροφοριακής ημερίδας που θα γίνει στη 

Θεσσαλονίκη όσο και στο πλαίσιο του συνεδρίου που θα γίνει στην Αθήνα. 

Π8 - Έκθεση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Σπουδών 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου αυτού και με βάση τα παραδοτέα Π4, Π5, Π6 και Π7, θα προετοιμαστεί από 

τον Ανάδοχο ένα τελικό και εμπεριστατωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Eco-Innovation and Entrepreneurship curricula, EIE-curricula). Το 

πρόγραμμα Σπουδών θα περιλαμβάνει τα μαθήματα, ώρες διδασκαλίας, μαθησιακά αποτελέσματα, 

ικανότητες των σπουδαστών και το περιεχόμενο των  μαθημάτων καθώς και όλη την εκπαιδευτική ύλη. Το 

παραδοτέο Π8 θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα αποτελέσματα των ερευνών για τα προσόντα και τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών επιχειρήσεων όσο και τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές ανάγκες της 

ακαδημαϊκής κοινότητας.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να κάνει μία λεπτομερειακή ανασκόπηση του ήδη υπάρχοντος υλικού που έχει 

προκύψει από τα παραδοτέα Π4, Π5, Π6 και Π7.  Εν συνεχεία χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία του από 

τον επιχειρηματικό και/ή ακαδημαϊκό χώρο στον τομέα της περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας, θα 

προετοιμάσει ένα ενδελεχές πρόγραμμα εργασιών, το οποίο θα είναι πλήρες και εμπεριστατωμένο. 

Το παραδοτέο Π8 θα είναι μία Έκθεση που θα περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών στο 

οποίο θα συγκεραστούν συνολικά οι ανάγκες τόσο των στελεχών των επιχειρήσεων όσο και των φοιτητών. 

Επομένως το πρόγραμμα εργασιών που θα αναπτυχθεί θα απευθύνεται σε φοιτητές που θέλουν να 

εξειδικευτούν σε περιβαλλοντική καινοτομία αλλά και σε στελέχη επιχειρήσεων ή επαγγελματίες που 
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θέλουν να εντάξουν την περιβαλλοντική καινοτομία στις καθημερινή τους δραστηριότητα της επιχείρησης 

τους.  

Π9 - Έκθεση Εκπαιδευτικών Ενοτήτων 

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου SMecoMP, θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό για τέσσερις 

εκπαιδευτικές ενότητες (training modules) που είναι οι ακόλουθες: (1) Περιβαλλοντική Διαχείριση 

(Environmental Management), (2) Πράσινη Επιχειρηματικότητα (Green Entrepreneurship), (3) 

Περιβαλλοντική Καινοτομία (Eco-Innovation) και (4) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας 

(Entrepreneurial Opportunities). 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει να πραγματοποιήσει ανασκόπηση, διορθώσεις, παρεμβάσεις και προσθήκες  στο 

υλικό των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων που θα αναπτυχθούν.  

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής να συμβάλει σε συνεργασία με τον 

επικεφαλής εταίρο του έργου (που είναι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) στην προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού υλικού για δύο από τις τέσσερις ενότητες που είναι οι:  (1) περιβαλλοντική διαχείριση, (2) 

πράσινη επιχειρηματικότητα. Επίσης ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει ανασκόπηση, διορθώσεις, 

παρεμβάσεις και προσθήκες και στις άλλες δύο εκπαιδευτικές ενότητες, δηλαδή την ενότητα (3)  

Περιβαλλοντική Καινοτομία και (4) Ανάπτυξη επιχειρηματικής καινοτομίας οι οποίες θα αναπτυχθούν από 

τους εταίρους της κοινοπραξίας που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές.  

Το τελικό παραδοτέο Π9 θα είναι μία έκθεση, η οποία θα χωρίζεται σε δύο ενότητες: (1) αποτελέσματα 

αξιολόγησης των τεσσάρων εκπαιδευτικών ενοτήτων και (2) τα στοιχεία με τα οποία συνέβαλλε στην 

ανάπτυξη των δύο εκπαιδευτικών ενοτήτων,  δηλαδή της περιβαλλοντικής διαχείρισης και πράσινης 

επιχειρηματικότητας. 

Π10 -  Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών της Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας 

Στο πλαίσιο SMecoMP ο επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας SMecoMP (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) θα 

αναλάβει να ετοιμάσει διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα, η οποία θα είναι βασισμένη σε Ανοικτούς 

Εκπαιδευτικούς Πόρους (Open Educational Resources).  

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο Ανάδοχος, θα αναλάβει να προετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παραμετροποίησης της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.  

Επομένως το παραδοτέο Π10 θα είναι μία Έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές  παραμετροποίησης, που 

θα περιλαμβάνει η εκπαιδευτική πλατφόρμα.  
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Π11 – Παρουσιάσεις Εκπαιδευτών και Πρακτικά Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας, o επικεφαλής εταίρος της κοινοπραξίας 

SMecoMP (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) με την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, θα αναλάβει να 

οργανώσει μία (1) εκπαιδευτική δράση επαγγελματικής κατάρτισης (vocational training). Η δράση αυτή θα 

έχει διάρκεια επτά (7) ημερών (τρεις ώρες την ημέρα) και θα απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες και 

επαγγελματίες. Στην εκπαιδευτική αυτή δράση θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ενοτήτων που έχουν αναπτυχθεί στα 

παραδοτέα Π7, Π8 και Π9, καθώς και της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε δεκαπέντε (15) νέους Έλληνες 

επιχειρηματίες και επαγγελματίες.  

Για τις ανάγκες του Παραδοτέου Π11, ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα παρουσιάσει υπό-ομάδα που θα 

απαρτίζεται από δύο (2) έμπειρους εκπαιδευτές, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών βιογραφικών 

τους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών 

μεθόδων (blended delivery methods). Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της ημερίδας εκπαιδευτικής δράσης 

επαγγελματικής κατάρτισης, που θα οργανώσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, θα δοθεί η δυνατότητα 

στους εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση είτε εξ’ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τη 

διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα είτε να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στο χώρο του EIE lab όπου 

θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω εκπαιδευτική δράση. Επομένως οι προαναφερόμενοι δύο (2) εκπαιδευτές 

θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα (για όσους 

παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως) και παράλληλα να παρουσιάζουν το εκπαιδευτικό υλικό στους 

παραβρισκόμενους με διδασκαλία σε αίθουσα εκπαίδευσης.  

Ο Ανάδοχος του παραδοτέου Π11, θα αναλάβει να πραγματοποιήσει παρουσιάσεις που θα βασίζονται στο 

εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί στο Π8 και τις εκπαιδευτικές ενότητες που έχουν αναπτυχθεί στο 

Π9.  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει σχετική εμπειρία σε θέματα παρόμοια με αυτά των εκπαιδευτικών 

ενοτήτων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο Π9 και να διδαχθούν ή/και να παρουσιαστούν στους 

ενδιαφερομένους φορείς, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου. 

Ένας εκ των εκπαιδευτών θα αναλάβει να πραγματοποιήσει παρουσίαση στο πλαίσιο του πληροφοριακού 

σεμιναρίου που θα πραγματοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή στη Θεσσαλονίκη. Ο δεύτερος εκπαιδευτής θα 

πραγματοποιήσει παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και των εκπαιδευτικών ενοτήτων στο 

συνέδριο που θα πραγματοποιήσει η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Επικεφαλής Εταίρο 

(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) στην Αθήνα. 

Το τελικό παραδοτέο Π11 θα είναι μία έκθεση που απαρτίζεται από δύο ενότητες: στην πρώτη ενότητα θα 

συμπεριληφθούν οι παρουσιάσεις που θα πραγματοποιήσουν οι δύο εκπαιδευτές στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής ημερίδας επαγγελματικής κατάρτισης, του πληροφοριακού σεμιναρίου στην Θεσσαλονίκη 
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και του συνεδρίου στην Αθήνα και οι δεύτερη ενότητα θα περιλαμβάνει τα πρακτικά διεξαγωγής της 

εκπαιδευτικής δράσης επαγγελματικής κατάρτισης συμπεριλαμβανομένης υπογεγραμμένης λίστας 

συμμετεχόντων, φωτογραφίες των συμμετεχόντων και ότι άλλο υλικό θεωρηθεί απαραίτητο για την 

τεκμηρίωση της δράσης αυτής.  

Π12-Έκθεση παρακολούθησης καινοτόμων ιδεών της προ-θερμοκοιτίδας 

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου περιβαλλοντικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (EIE lab), δίνεται η 

δυνατότητα λειτουργίας δομής προ-θερμοκοιτίδας, η οποία θα έχει ως κύριο ρόλο την υποστήριξη νέων 

επιχειρηματιών που θα παρουσιάσουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες. Οι νέοι αυτοί 

επιχειρηματίες ή/και επαγγελματίες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην προ-θερμοκοιτίδα, θα έχουν τη 

δυνατότητα να παρουσιάσουν πρωτότυπες ιδέες, οι οποίες εν συνεχεία θα συζητηθούν διεξοδικά με τους 

εξειδικευμένους Μέντορες-Καθοδηγητές και θα προταθούν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου η ιδέα 

αυτή να προχωρήσει σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

ο Ανάδοχος στην προσφορά που θα υποβάλλει και σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 θα παρουσιάσει υπο-

ομάδα έργου με σχετικά αναλυτικά βιογραφικά, η οποία θα απαρτίζεται από τρεις εξειδικευμένους 

μέντορες τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό χώρο, οι οποίοι θα υποστηρίξουν 

το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας. Οι εν λόγω μέντορες θα αναλάβουν να καθοδηγήσουν και να 

συμβουλέψουν τους νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζει μία καινοτόμος 

ιδέα να γίνει επιτυχημένη επιχείρηση. Οι νέοι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιήσουν μία σειρά συναντήσεων με τους μέντορες τους μέσα στο χώρο του EIE lab, κατά τη 

διάρκεια των οποίων θα εξελιχθεί η ιδέα τους περαιτέρω.  

Το παραδοτέο Π12 θα είναι μία έκθεση που θα περιλαμβάνει περιγραφή των καινοτόμων ιδεών που 

έχουν υποβληθεί στην προ-θερμοκοιτίδα και των συμβουλών των Μεντόρων προκειμένου να προχωρήσει 

μία καινοτόμος ιδέα στην υλοποίηση μιας αντίστοιχης επιχείρησης. Στην έκθεση θα αναλύεται η 

παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε επιχειρηματικής ιδέας  σε βάθος χρόνου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 -  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση- υλοποίηση του έργου,  η 

οποία  θα έχει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση και προσόντα: 

α. Ένας Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.). Ο Υπεύθυνος Έργου (Υ.Ε.) πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 
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• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

• Έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 

 

β. Έναν Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στη διαχείριση, επίβλεψη και 

υλοποίηση κύριων δράσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

γ. Τέσσερα (4) μέλη ομάδας έργου, που συμμετάσχουν στην υλοποίηση των κύριων δράσεων του έργου 
με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού 
αντικειμένου του Έργου. Πιο συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου πρέπει να στελεχώνεται κατ’ ελάχιστον από:  

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και 

διοίκηση έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην υλοποίηση δράσεων και στην εκπόνηση 
εκπαιδευτικού υλικού σε συγχρηματοδοτούμενα έργα περιβάλλοντος  

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στην υλοποίηση ή/και 

διοίκηση έργων σε δράσεις στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων 
συμβουλευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης 

σε θέματα επιχειρηματικότητας ή/και περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας. 
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➢ Ένα (1) στέλεχος με αποδεδειγμένη εξειδίκευση στην παραμετροποίηση διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας, με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational Resources) 

Το Στέλεχος πρέπει να: 

• Είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  

• Διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων στην παραμετροποίηση 

διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας με λογισμικό ανοιχτών πόρων (Open Educational 

Resources). 

➢ Δύο (2) επιπλέον Στελέχη τεχνικής υποστήριξης: 

• Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών οικονομικών ή κοινωνικών επιστημών. 

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

• Κατ’ ελάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση ή/και διοίκηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 

Επιπλέον, για την ικανοποίηση της περίπτωσης 2 της παραγράφου 2.2.6., θα πρέπει στο πλαίσιο της 

προσφοράς και συγκεκριμένα στο φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να υποβληθεί πίνακας παρουσίασης των 

μελών της Ομάδας Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση / υλοποίηση του έργου σύμφωνα με το ακόλουθο 

υπόδειγμα:  

 

Α/Α Εταιρία (σε περίπτωση 

Ένωσης/Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο 

Μέλους Ομάδας 

Έργου 

Ρόλος στην 

Ομάδα Έργου 

– Θέση στο 

σχήμα 

υλοποίησης 

Παραδοτέο 

στο οποίο θα 

απασχοληθούν 

Ανθρωπομήνες 

Απασχόλησης 

      

      

      

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π7 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η οποία απαρτίζεται από 

τρεις ομιλητές (3) από τον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην Περιβαλλοντική 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα τρεις (3) εξειδικευμένους ομιλητές σε θέματα Περιβαλλοντικής 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη λειτουργία του εργαστηρίου 

Περιβαλλοντικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Eco-Innovation Entrepreneurship Laboratory, 

EIΕ Lab). Οι εν λόγω σύμβουλοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία ως ομιλητές σε ακαδημαϊκό ή/και 

επιχειρηματικό ακροατήριο. Επίσης θα πρέπει να ειδικεύονται στη διαμόρφωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων με συγκεκριμένα μαθήματα και εκπαιδευτική ύλη, που θα αφορά φοιτητές (ή/και 
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επαγγελματίες), οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ακαδημαϊκή (ή/και επαγγελματική) ειδίκευση 

στην περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα. 

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π10 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει τουλάχιστον ένα στέλεχος 

πληροφορικής, που να διαθέτει εμπειρία στην ανάπτυξη και την παραμετροποίηση εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας ανοιχτών πόρων.  

 

Σε ότι αφορά το Παραδοτέο Π11 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από δύο (2) εκπαιδευτές, οι οποίοι διαθέτουν τεχνογνωσία και εμπειρία και έχουν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύσουν χρησιμοποιώντας συνδυασμό μαθησιακών μεθόδων (blended delivery 

methods).  

Σε ότι αφορά το παραδοτέο Π12 (παράγραφος Α.3.1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ), ο Ανάδοχος, θα πρέπει στην προσφορά του να παρουσιάσει συγκεκριμένη υπο-ομάδα, η 

οποία απαρτίζεται από τρεις (3) εξειδικευμένους μέντορες από τον ακαδημαϊκό ή/και τον 

επιχειρηματικό χώρο που εξειδικεύονται στην αξιολόγηση καινοτόμων ιδεών και γνωρίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας των προ-θερμοκοιτίδων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα προ-θερμοκοιτίδας του 

έργου SMecoMP. Οι εν λόγω μέντορες θα πρέπει επίσης να διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στο να 

καθοδηγούν και να συμβουλεύουν νέους επιχειρηματίες σχετικά με την δυνατότητα που παρουσιάζουν οι 

καινοτόμες ιδέες τους να προχωρήσουν στην αγορά και να μετατραπεί η ιδέα σε επιτυχημένη επιχείρηση.  

Ειδικά, για τις υπο-ομάδες των Παραδοτέων Π7, Π11, Π12, επιτρέπεται τα προτεινόμενα στελέχη μετέχουν 

σε παραπάνω από μία υπο-ομάδες.  

Επίσης, είναι απαραίτητο στην προσφορά και συγκεκριμένα στο Φάκελο «Τεχνική Προσφορά» να 

υποβληθούν τα παρακάτω: 

• αναλυτικά βιογραφικά όλων των μελών της Ομάδας Έργου στα οποία να αποτυπώνεται σαφώς η 

συμμετοχή και ο ρόλος τους σε ανάλογης φύσης έργα,  

• αντίγραφα τίτλων σπουδών όλων των μελών της ομάδας Έργου,  

• Υπεύθυνες Δηλώσεις όλων των μελών της ομάδας Έργου ότι τα αναφερόμενα στα βιογραφικά τους 

σημειώματα είναι αληθή, 

• Στην περίπτωση της αξιοποίησης εξωτερικών συνεργατών, υπεύθυνες δηλώσεις για τη συμφωνία 

συμμετοχής τους στην ομάδα έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και λήγει την .…/.…/201…... 

(απώτατη ημερομηνία λήξης είναι η ……η…………. 201……).Η σύμβαση μπορεί, κατά την ελεύθερη κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής,  να παραταθεί, εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, που συνιστά αντικειμενική 

αδυναμία εμπρόθεσμης εκτέλεσης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ή ανωτέρα βία με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση του τιμήματος.  

2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής και κατά την ελεύθερη κρίση της μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του 

αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 

σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 

ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 

λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 

5.2.2 της Διακήρυξης. 

3. Το έργο του Αναδόχου αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι 

και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου SMecoMP, δηλαδή μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία ολοκλήρωσης που είναι 30/11/2019, με δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της 

σύμβασης πέραν της 30/11/2019, σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου 

SMecoMP χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

“ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ” 

 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Σελίδα 106 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Π1: ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΑ ΆΡΘΡΑ, ΤΡΙΑ 

(3) ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ (5) 

ΆΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (E-NEWSLETTER) ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

 

Π1.1: ΠΡΩΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ECO-ENTREPRENEURSHIP) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Π1.2: ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ECO-ENTREPRENEURSHIP) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Π1.3: 1ο ΠΡΩΤΟ ΔΕΛΤΙΟ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Π1.4: 2ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π1.5: 3ο ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (PRESS RELEASE) ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Π1.6: ΠΕΝΤΕ ΆΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΝΤΕ (5) E-NEWSLETTERS ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ  

Π2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΆΡΘΡΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ UIIN 2019 ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 

Π3. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Π4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Π5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Π6:  ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

Π7- ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 

Π8 - ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Π9 - ΈΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 

Π10 – ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

Π11 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

Π12-ΈΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

Π1 

Π1.1 
 

ΈΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π1.2 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π1.3 

ΔΕΚΑ (10)  ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ (INFORMATION 
WORKSHOP), ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Π1.4  
 

ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ECO-INNOVATION ENTREPRENEURSHIP LABORATORY  

Π1.5  ΔΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ  ΜΟΝΟΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ  (ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΕΤΑΊΡΟΣ) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

Π1.6 ΈΝΑ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑ ΔΙΜΗΝΟ (ΠΕΡΙΠΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Π2  ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ (15) ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ UIIN 2019 

Π3  ΈΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π4  

 
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Π5  

 
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π6    
ΕΝΑ (1) ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π7 
 
ΔΥΟ (2)  ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Π8  
 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π9  
 
ΠΕΝΤΕ (5) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π10  
 
ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π11  
 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Π12 
 
ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  γίνεται  από  επιτροπή  

παρακολούθησης και παραλαβής  που συγκροτείται αρμοδίως.  

Κατά τη διαδικασία παραλαβής, εφόσον απαιτηθεί από την αναθέτουσα αρχή, ο ανάδοχος θα 

παρουσιάσει τα παραδοτέα του σε ειδική συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 

Αν η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παρεχόμενων  

υπηρεσιών  ή/και  παραδοτέων  και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

προς τις διαπιστωθείσες   παρεκκλίσεις.   Μετά   την   έκδοση   της   ως   άνω   απόφασης,   η   επιτροπή   

παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών  από  την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές  καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει προς τον ανάδοχο σχόλια και παρατηρήσεις επί 

των υποβληθέντων παραδοτέων και να ζητήσει από τον ανάδοχο τη συμπλήρωση ή διόρθωση των 

παραδοτέων που υπέβαλε. Μπορεί επίσης να ζητήσει από τον ανάδοχο να υποβάλλει συμπληρωματικά 

έγγραφα και στοιχεία για την τεκμηρίωση του περιεχομένου των παραδοτέων. Σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί αμελλητί και προσηκόντως. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την 

εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την ……………………………………………. Ποσού ………………………….. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού 

και στις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 7 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1.Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος / συμβατικό τίμημα της παρούσας είναι: ………………………… 

Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλες 

ανεξαιρέτως τις δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του.  

2. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη για 

την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά 

συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή 

και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 

697 του Αστικού Κώδικα. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος σε δόσεις, κατόπιν υποβολής 

από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως αυτά 

ορίζονται στην παρούσα 

4. Όροι Πληρωμής  

Η  πληρωμή  του  Συμβατικού  Τιμήματος  του  Έργου  θα  γίνει  τμηματικά  μετά  την  παραλαβή  των 

παραδοτέων από την αρμόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμά τους στο Παράρτημα I και σύμφωνα με το κόστος που έχει προσφερθεί 

από τον ανάδοχο. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του N. 

4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 

 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Η αμοιβή ανά παραδοτέο είναι συνολική, δηλαδή περιλαμβάνει και τα διάφορα απαιτούμενα έξοδα, όπως 

μετακινήσεις κλπ. 

 

Αναλυτικά οι πληρωμές θα γίνουν ως ακολούθως : 

Ι. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.1 και Π1.2, δηλαδή των δύο τεχνικών δελτίων, πληρώνεται 

το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

ΙΙ. Με την παραλαβή των Παραδοτέων Π1.3, Π1.4 και Π1.5, δηλαδή των τριών δελτίων τύπου, 

πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

της Οικονομικής Προσφοράς. 
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ΙΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π1.6, δηλαδή των πέντε άρθρων που αντιστοιχούν στα πέντε e-

newsletter, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΙV. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π2, δηλαδή της έκθεσης συμπερασμάτων του Συνεδρίου UIIN, 

πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

της Οικονομικής Προσφοράς.  

V. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π3, δηλαδή της Βάσης Δεδομένων Φορέων του Δικτύου Γνώσης 

και Συνεργασίας του έργου SMecoMP (Knowledge Alliance Network), πληρώνεται το συνολικό τίμημα 

που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VI. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π4, δηλαδή της τεχνικής έκθεσης έρευνας στελεχιακών 

προσόντων περιβαλλοντικής επιχειρηματικότητας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VII. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π5, δηλαδή της τεχνικής έκθεσης έρευνας εκπαιδευτικών 

αναγκών και υπαρχουσών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που 

αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

VIII. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π6, δηλαδή της έκθεσης και Ανασκόπησης της τρέχουσας 

κατάστασης και βέλτιστων πρακτικών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς 

IX. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π7, δηλαδή των πρακτικών των Συναντήσεων Εργαστηρίου 

Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

Χ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π8, δηλαδή της Έκθεσης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

Σπουδών, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π9, δηλαδή της Έκθεσης Εκπαιδευτικών Ενοτήτων, πληρώνεται 

το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της 

Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π10, δηλαδή της Έκθεσης Τεχνικών προδιαγραφών της 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας,  πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

ΧΙΙΙ. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π11, δηλαδή των παρουσιάσεων των εκπαιδευτικών και των 

Πρακτικών Διεξαγωγής της Εκπαιδευτικής Δράσης Επαγγελματικής Κατάρτισης,  

ΧΙV. Με την παραλαβή του Παραδοτέου Π12, δηλαδή της Έκθεσης Παρακολούθησης Καινοτόμων 

ιδεών της Προ-θερμοκοιτίδας, πληρώνεται το συνολικό τίμημα που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη 

εργασία, σύμφωνα με το Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς. 

 

 

5. Η απόδοση στον Ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δύναται να πραγματοποιηθεί 

εντός δύο (2) μηνών από την αποπληρωμή του Έργου με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 
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6. Πέρα από τα ανωτέρω αναφερόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, ο Ανάδοχος απαιτείται να 

προσκομίσει, για κάθε πληρωμή, τα εξής: 

α. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, στο οποίο θα αναγράφεται το συνολικό ποσό που θα καταβάλλεται 

στον Ανάδοχο. 

β. Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης μαζί με τις τυχόν τροποποιήσεις του ή 

κωδικοποιημένο καταστατικό, νομιμοποιητικά έγγραφα για τη νόμιμη εκπροσώπηση του Αναδόχου και 

πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποία να προκύπτουν ότι ο Ανάδοχος α) 

δεν τελεί υπό πτώχευση και β) δεν έχει λυθεί, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιήσεις του 

καταστατικού του. 

γ. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς ασφαλιστικές και φορολογικές του υποχρεώσεις. 

7. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου 

πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου η με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

αυτού. 

8. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το Φορέα 

Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 

Ενέργεια του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η  παρακολούθηση  της  εκτέλεσης  της  Σύμβασης  και  η  διοίκηση  αυτής  θα  διενεργηθεί  από  την 

Επιτροπή Παραλαβής του Έργου η οποία και θα εισηγείται   στον Πρόεδρο της Δ.Ε. 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. 

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη 

με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλό της. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι  

υπάλληλοι  της  Αναθέτουσας Αρχής  ή  των  εξυπηρετούμενων  από  την  σύμβαση  φορέων,  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 
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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. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο (ποσότητα και ποιότητα) 

β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, αζημίως για την τελευταία, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης 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, 

δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη Σύμβαση, 

ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 

Αναθέτουσας Αρχής, 
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στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχής, 

ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 

ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 

ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους 

υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες και τα 

έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα 

από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η 

αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται 

παραπάνω. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 

τίμημα.  

Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές του αναθέτοντος φορέα, 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. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτήν ή οποιουδήποτε 

δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει ατό αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο.  

2. Ο Ανάδοχος δηλώνει και εγγυάται, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την 

υλοποίηση του Έργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως 
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αυτά έχουν οριστεί στην παρούσα και στην προσφορά του. Δεν δικαιούται δε να προβεί σε καμία 

αντικατάσταση των  ως άνω προσώπων, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή της αναθέτουσας αρχής. 

3. Ο Ανάδοχος υπόσχεται την καταβολή ποινικής ρήτρας, για την περίπτωση που δεν θα εκπληρώσει ή θα 

εκπληρώσει πλημμελώς τους όρους της σύμβασης, με δική του υπαιτιότητα. Η απόδοση της ποινής αυτής 

μπορεί  να γίνει μέσω της ολικής ή μερικής κατάπτωσης της κατατεθειμένης εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης του Αναδόχου, με αναφορά αυτού στην σχετική απόφαση της Αναθέτουσας· Αρχής. Στην 

περίπτωση αυτή κι εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

του έργου, πρέπει ο Ανάδοχος να προσκομίσει νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε αντικατάσταση 

της πρώτης, άλλως η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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. 

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της σύμβασης 

δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων 

εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι 

επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της 

σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και την ενημέρωση της 

αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται 

αναλλοίωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

1. Η σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 

2. Για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκόψει από την εκτέλεση της σύμβασης, αρμόδια ορίζονται τα 

Δικαστήρια της  Θεσσαλονίκης. 

Η σύμβαση υπεγράφη σε τέσσερα πρωτότυπα και έκαστος των συμβαλλόμενων έλαβε από δύο. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΤΕΥΔ  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100019833 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη, 54625 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δρ. Αικατερίνη Τζιτζινού 

- Τηλέφωνο: 2310 539817  

- Ηλ. ταχυδρομείο: k.tzitzinou@sbbe.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.sbbe.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης 

(συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation 
Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: (SMecoMP) 
(MIS:5019198) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B “Balkan- 
Mediterranean 2014-2020” 

 
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV: 

 

79341100-7: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαφήμισης 

79400000-8 : Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης 

72321000-1: Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων προστιθέμενης αξίας 

79311000-7: Υπηρεσίες ερευνών 

90713000-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά ζητήματα 

80540000-1: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
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- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004453621 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
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παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 
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β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxvi : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής xxxiv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό 

τομέα που καλύπτεται από τη σύμβαση και 

προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για 

τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται 

είναι ο εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 

αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 

 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…] νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

[…................................…] 
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είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές 

αναλογίεςxxxvi που ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

ότι οι πραγματικές τιμές των απαιτούμενων 

αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-

αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να 

έχει προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, 

ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα 

ακόλουθα έργα του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των 

σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: [……] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

[……] 
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ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 

που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα 

διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 

ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα 

ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται 

σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 

διενέργεια ελέγχωνxlii όσον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 

ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα 

μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 

καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον 

έλεγχο της ποιότητας; 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή 

του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις 

και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της 

σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα 

απαιτούμενα δείγματα, περιγραφές ή 

φωτογραφίες των προϊόντων που θα 

προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 

τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου 

ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 

ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η 

καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να 

συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές 

αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 

των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 

Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 

οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα 

έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων 

διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το 

καθένα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……]xlvi 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 

η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
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ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της 

Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών 

µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την 

ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, 

συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή 

ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ 

(άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 
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xxxiii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη 

οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που 

υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 

υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 

ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 

οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος 

II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 

αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε 

θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  


