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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, Τ.Κ.104 33, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 8846344  

Fax: 210 8543636 

Αθήνα, 26-04-2016 

Αρ. πρωτ.: 9991 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995). 

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 “Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών 

του Κράτους και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 247Α΄/27.11.1995) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν. 2859/2000 « Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΕΚ 248 Α’) 

4. Tις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α’/16.3.2007) «Περί προσαρμογής της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ» 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150Α’/10.7.2007) "Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου" εφαρμοζόμενου αναλογικά στην παρούσα. 

6. Την από 15/12/2015 σύμβαση μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) – Εθνική Μονάδας Συντονισμού για το 

Πρόγραμμα Erasmus+ (κωδικός σύμβασης: 2015-1-EL01-KA202-014168).  

7. Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οδηγού Διαχείρισης για το Πρόγραμμα 

Erasmus+ Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2) Συνεργασία για την καινοτομία και την 

ανταλλαγή καλών πρακτικών.  

8. Την από 06/04/2016 (θέμα 4ο) απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με 

την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι  

Πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου: «Δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform)», διάρκειας 

δεκαπέντε (15) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και συνολικού 

προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

Η διακήρυξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου: “Open up Entrepreneurship 

–OpEn”, με Κωδικό  Έργου: 2015-1-EL01-KA202-014168 του Προγράμματος 

Erasmus+ 2015,  αποκεντρωμένη δράση ΚΑ2 Συνεργασία για την καινοτομία και την 
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ανταλλαγή καλών πρακτικών, Τομέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, ως εξής: 

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η Μαΐου 2016, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 και ο τόπος υποβολής των προσφορών είναι το 

Πρωτόκολλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα). 

Προσφορές που κατατίθενται στο πρωτόκολλο του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μετά την 

παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

2. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως είτε μέσω ταχυδρομείου ή 

courier. Σε κάθε περίπτωση οι προσφορές θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και να 

έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου πριν την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 

στα Γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, Αθήνα) από τριμελή 

επιτροπή που έχει οριστεί. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της 

διακήρυξης από τα Κεντρικά Γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στη διεύθυνση 

Αριστοτέλους 46, Τ.Κ. 10433, Αθήνα, καθώς και από το δικτυακό τόπο 

http://www.imegsevee.gr. 

5. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο της 

Προκήρυξης παρέχονται από το φορέα, Τηλ. 210.854.4666 (εσωτ.315), 

Αρμόδιος: Κος Ευστάθιος Κουρτίδης. 

6. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις 

διατάξεις του Ν.2362/1995, όπως ισχύει και το ΠΔ 118/2007.  

 

 

Για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

http://www.imegsevee.gr/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

1.1 Παρουσίαση του συνολικού έργου  

Το Έργο “ Open up Entrepreneurship” με ακρωνύμιο “ OpEn” και κωδικό αριθμό 

2015-1-EL01-KA202-014168, υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Συμπράξεων 

στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της αποκεντρωμένης 

Βασικής Δράσης (ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ 2015. 

Βασικός σκοπός του Έργου OpEn είναι η χρήση καινοτόμων πρακτικών και 

μεθοδολογιών ασύγχρονης εξ αποστάσεως μάθησης, καθώς και εργαλείων 

Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), για την ανάπτυξη και την 

πιλοτική εφαρμογή διεπιστημονικών και επαναχρησιμοποιήσιμων «Ανοιχτών 

Εκπαιδευτικών Πόρων» που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες κατάρτισης των 

υφιστάμενων και εν δυνάμει επιχειρηματιών στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της 

επιχειρηματικότητας, στη νέα ψηφιακή καινοτομία, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και 

τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, με στόχο την αξιοποίηση επιχειρηματικών 

ευκαιριών και την ανταγωνιστική επιχειρηματική δραστηριότητα στη νέα ψηφιακή 

οικονομία και την παγκόσμια αγορά. 

Για την υλοποίηση του παραπάνω στόχου, θα αναπτυχθεί ένας αριθμός 

συγκεκριμένων πνευματικών προϊόντων κατά τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας του 

έργου. Επιπλέον, θα διεξαχθούν πιλοτικές δράσεις κατάρτισης με στόχο την 

αξιολόγηση του ανοιχτού ψηφιακού μαθήματος (e-module) που θα αναπτυχθεί στα 

πλαίσια του έργου και θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες εκδηλώσεις για τη 

διάδοση και την αξιοποίηση των πνευματικών προϊόντων και των αποτελεσμάτων 

του μέσα από η δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης (e-network 

platform) την οποία και αφορά ο παρόν διαγωνισμός. 

Το Έργο απευθύνεται σε ένα ευρύ και διαφορετικό κοινό υφιστάμενων και εν 

δυνάμει επιχειρηματιών, γεφυρώνοντας τις ανάγκες των νέων επίδοξων 

επιχειρηματιών (π.χ. φοιτητών, αποφοίτων, ανέργων κοκ) και των υφιστάμενων 

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων και 

των ανέργων. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου απαρτίζεται από τους παρακάτω φορείς: 

- Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)  

- Το ‘Πανεπιστήμιο Πατρών (UPAT)’  

- Το ‘Manchester Metropolitan University (MMU)’ στο Ηνωμένο Βασίλειο  

- Το ‘University of Bari Aldo Moro (UNIBA)’ στην Ιταλία  

- Το ‘European Business Innovation Centre of Burgos (CEEI Burgos) στην 

Ισπανία 

Στο πλαίσιο του ανωτέρου έργου, η εταιρική σύμπραξη έχει την ευθύνη υλοποίησης 

των παρακάτω δραστηριοτήτων που αποτελούν μέρους του συνολικού έργου: 
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1. Αναγνώριση των ζητούμενων δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας μέσω 

ανάλυσης των υφιστάμενων καλών πρακτικών και άλλων δευτερογενών πηγών 

δεδομένων, καθώς και αξιολόγηση των αναγνωρισθέντων ικανοτήτων και 

αναγκών κατάρτισης μέσω πρωτογενούς έρευνας με στόχο την επικύρωση 

τους. Το αποτέλεσμα της εν λόγω έρευνας είναι η ανάπτυξη ενός προφίλ 

δεξιοτήτων και ο σχεδιασμός του περιγράμματος ενός ανοιχτού ηλεκτρονικού 

μαθήματος (δηλ. περιγραφή, βιβλιογραφία, διδακτικές ενότητες, μαθησιακοί 

στόχοι/ αποτελέσματα, κτλ).  

2. Σχεδιασμός καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων που χρησιμοποιούν ανοικτά 

εργαλεία ΤΠΕ (π.χ. βίντεο διαλέξεις, podcasts, κτλ) καθώς και αξιολόγηση, 

διαμόρφωση και προσαρμογή των κατάλληλων ανοιχτών εργαλείων 

ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για την υποστήριξη της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας και εκμάθησης της επιχειρηματικότητας στη νέα ψηφιακή 

οικονομία, ώστε να σχεδιαστεί μία ανοιχτή ηλεκτρονική διδακτική ενότητα (e-

module), να δημιουργηθούν οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής μάθησης (service set-

up) και να αναπτυχθεί το κατάλληλο Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό (OER) που θα 

είναι διαθέσιμο μέσω μίας ασύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης σε κάθε 

ενδιαφερόμενη υφιστάμενη επιχείρηση καθώς και σε επίδοξους νέους 

επιχειρηματίες.  

3. Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση της ανοιχτής διδακτικής ενότητας (e-

module) στο κοινό της εταιρικής σύμπραξης του έργου, που συμπεριλαμβάνει 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης (π.χ. φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ, υφιστάμενες πολύ μικρές 

και μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, ανέργους κτλ), καθώς και 

εκπόνηση Σχεδίου για την ευρύτερη εκμετάλλευση των συγκεκριμένων 

ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων και εργαλείων ασύγχρονης εξ αποστάσεως 

μάθησης. 

4. Δημιουργία ενός ψηφιακού δικτύου υποστήριξης των ενδιαφερόμενων εν 

δυνάμει επιχειρηματιών καθώς και των υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων σε θέματα ψηφιακής καινοτομίας και 

επιχειρηματικότητας. Οι εταίροι του έργου θα αναλάβουν διάφορες 

δραστηριότητες δικτύωσης, προώθησης των προϊόντων του έργου OpEn, και 

διάχυσης των αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής, προκειμένου να 

προσελκύσουν την ενεργό συμμετοχή των σχετικών φορέων, εμπειρογνωμόνων 

και ομάδων-στόχων για την παραγωγική ανταλλαγή καλών πρακτικών (ορθές 

μεταβιβάσιμες πρακτικές). Οι εν λόγω δράσεις/ ενέργειες διάδοσης, 

δημοσιότητας και δικτύωσης θα υποστηρίζονται ψηφιακά από τη δημιουργία 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης (e-network platform) την οποία και 

αφορά ο παρών διαγωνισμός. 

Η αναλυτική περιγραφή του εν λόγω έργου παρατίθεται στο εγκεκριμένο Τεχνικό 

Δελτίο Έργου (APPLICATION FORM), το οποίο επισυνάπτεται. 
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1.2 Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου  

Ο παρόν διαγωνισμός αφορά στην ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών δημιουργίας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-Network platform), όπως αυτές έχουν 

εγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος (Ι.Κ.Υ.- Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών) και περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου 

(APPLICATION FORM) καθώς και  στην σχετική  Σύμβαση Επιχορήγησης Σχεδίου 

Στρατηγικών Συμπράξεων με αριθ. 2015-1-EL01-KA202-014168, με σκοπό την 

υποστήριξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην υλοποίηση της Δραστηριότητας 4 του έργου OpEn. 

Συγκεκριμένα, το προς ανάθεση έργο αφορά:  

α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας δυναμικής, πολυγλωσσικής (Αγγλικά, 

Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και διαδραστικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

δικτύωσης (e-network platform) που θα λειτουργεί ως:  

o διαδικτυακός τόπος προώθησης και αξιοποίησης των προϊόντων και 

αποτελεσμάτων του έργου OpEn 

o ψηφιακός χώρος δικτύωσης για τα μέλη του δικτύου, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα με υφιστάμενους/ εν δυνάμει 

επιχειρηματίες, πανεπιστήμια, φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, (EΕK), εμπειρογνώμονες από σχετικούς εθνικούς φορείς, 

παρόχους ΕΕΚ, την ΕΕ, κ.τ.λ., 

β) τη μετατροπή του παρεχόμενου από τους εταίρους πολυγλωσσικού περιεχομένου  

σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή και την εισαγωγή του στην πλατφόρμα,  

γ) τη δημιουργία των απαραίτητων εφαρμογών για τη διαχείριση του ψηφιακού 

περιεχομένου (π.χ. βίντεο, εικόνες, κτλ),  

δ) τις ενέργειες διασφάλισης της βέλτιστης λειτουργίας και ασφάλειας του 

συστήματος,  

ε) τις ενέργειες αύξησης επισκεψιμότητας του ιστοχώρου, καθώς και, 

στ) τη συντήρηση και υποστήριξη της διαχείρισης της πλατφόρμας έως τη λήξη του 

συνολικού έργου OpEn και τη σχετική εκπαίδευση των χρηστών-διαχειριστών της.  

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του προς ανάθεση έργου ξεκινά με την 

υπογραφή της σύμβασης και λήγει με την οριστική παραλαβή του τελευταίου 

παραδοτέου και του συνόλου του έργου και πάντως όχι μετά την 30η 

Σεπτεμβρίου 2015.  

1.3 Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση του έργου 

Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου ανέρχεται στις δώδεκα χιλιάδες ευρώ 

(12.000 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  

Ο προϋπολογισμός του προς ανάθεση έργου χρηματοδοτείται κατά 75% από το 

Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από ιδίους πόρους του 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Κωδ. Έργου: 2015-1-EL01-KA202-014168), στο πλαίσιο των 
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Στρατηγικών Συμπράξεων του Τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 

Βασική Δράση (ΚΑ2/ΒΔ2)  «Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών», του Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση την 

Κατάρτιση τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, για την περίοδο 2014-2020. 

1.4 Δικαίωμα συμμετοχής 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά (επιτηδευματίες) ή νομικά 

πρόσωπα, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν 

συναφή δραστηριότητα με το υπό προκήρυξη έργο. Ως συναφής δραστηριότητα 

νοείται η δραστηριοποίηση σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης και 

συντήρησης διαδικτυακής/ ηλεκτρονικής πλατφόρμας (δηλ. λογισμικό-εφαρμογή) 

δικτύωσης (e-Network Platform) ή/και εκπαίδευσης (e-learning platform), ή/ και 

διοίκησης (e-Government Platform) κλπ. 

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν χρειάζεται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 

μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, 

εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφή είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 

εκτέλεση της σύμβασης.  

1.5 Ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.4, οφείλει να 

διαθέτει επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι που υποβάλλουν προσφορά για το έργο, θα πρέπει να 

πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις, επί 

ποινή αποκλεισμού. Οι παρακάτω προϋποθέσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά 

από τα μέλη της Ένωσης και τους ειδικούς συνεργάτες της ένωσης/Κοινοπραξίας, 

σε περίπτωση ένωσης εταιρειών.  

Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι απαιτείται: 

Α) Να λειτουργούν επί τουλάχιστον πέντε (5) συναπτά έτη. 

Β) Να έχουν κύκλο εργασιών αθροιστικά για τα τελευταία τρία έτη τουλάχιστον το 

τριπλάσιο του προϋπολογισμού του παρόντος έργου.  

Γ) Να έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία τουλάχιστον ένα (1) 

συναφές έργο. Ως συναφή ορίζονται έργα, το αντικείμενο των οποίων αφορούσαν 

στον σχεδιασμό - ανάπτυξη ηλεκτρονικής/ διαδικτυακής πλατφόρμας (δηλ. 

λογισμικό/ εφαρμογή) δικτύωσης ή/και μάθησης, ή/και διακυβέρνησης κτλ. (E-

Network/Ε-learning/e-Government Platform). 

Δ) Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για την ομάδα έργου που θα διαθέσει για την υλοποίηση του έργου.  
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Η στελέχωση της ομάδας έργου του Αναδόχου, θα πρέπει να έχει τέτοια δομή που 

να επιτρέπει το συντονισμό, την πρωτότυπη, δημιουργική, αποτελεσματική και 

ποιοτική ανάπτυξη του συνόλου των παραδοτέων/δράσεων. Πιο συγκεκριμένα η 

ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) άτομα 

συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου, τα οποία να έχουν συμμετάσχει σε 

ένα (1) τουλάχιστον συναφές έργο, όπως ορίζεται στο πεδίο Γ. 

Ε) Επιπλέον τα μέλη της Ομάδα Έργου θα πρέπει να χειρίζονται πολύ καλά την 

Αγγλική Γλώσσα, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους υποχρεωτικά 

και με ποινή αποκλεισμού και τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε 

ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να 

καλύπτει ποσό Εξακοσίων ευρώ (600,00 €). 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή 

πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των 

κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυήσεις μπορούν επίσης να προέρχονται και 

από τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέρος διμερούς 

ή πολυμερούς συμφωνίας με την ΕΕ ή χώρα που έχει υπογράψει και κυρώσει τη 

συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωμα έκδοσης 

εγγυήσεων. 

Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής που εκδίδονται σε οποιοδήποτε κράτος από τα 

παραπάνω εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη 

μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής θα πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα 

με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο θα κατακυρωθεί το Έργο, 

αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της 

υπογραφής της Σύμβασης – την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.1, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε 

άλλη υποχρέωσή του, που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, 

κηρύσσεται έκπτωτος με το Π.Δ. 118/2007, οπότε η Εγγύηση Συμμετοχής 

καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής μετά την έκδοση σχετικής 

απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής. 
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Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον 

μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο 

του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, 

στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 

ημερομηνία της απόφασης περί αποκλεισμού, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 

ασκηθεί ένδικα/ ενδικοφανή μέσα από τον υποψήφιο Ανάδοχο που αποκλείστηκε. 

Στην περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας η Εγγύηση Συμμετοχής περιλαμβάνει και 

όρο ότι αυτή καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία: 

I. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 

II. Να δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι 

αληθή και ακριβή. 

III. Να δηλώνεται ότι οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 

του Π.Δ 60/2007, ήτοι για: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 

351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και 

στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 

1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

(EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από 

την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε 

με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 

(Α΄305). 

 για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης,   

 πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
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 άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

IV. Να δηλώνεται ότι δεν τελούν: 

 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της 

παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή 

σε διαδικασία      κήρυξης πτώχευσης. 

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που     

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του 

προσφέροντος 

V. Να δηλώνεται ότι είναι:  

 ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

 φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

VI. Να δηλώνεται ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο  

VII. Να δηλώνεται ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις 

αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης ότι η 

επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής 

εκκαθάρισης. (Μόνο για τα νομικά πρόσωπα) 

VIII. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως 

αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2 της παρούσας διακήρυξης και 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του 

Π.Δ.118/2007. 

IX. Να δηλώνεται οτι: 

1. δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από 

τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν 

έχει αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία, ΝΠΔΔ, ή ΝΠΙΔ του 

Δημοσίου τομέα επειδή δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, 

2. δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχοι ψευδών δηλώσεων, κατά 

την παροχή πληροφοριών που τους ζητήθηκαν από τις Αναθέτουσες 

Αρχές, σχετικά με την ανταπόκρισή τους σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

τους. 

3. η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου 

έργου 

4. συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα 

5. δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων και ούτε θα  

υποβάλλει στο μέλλον προσφορά σε διαγωνισμό που μπορεί να τους 

οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, για παράδειγμα:  

Ι) Υποβολή προσφοράς σε έργο που ανήκει σε πρόγραμμα, στο οποίο ο 

προσφέρων έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία ex ante, 
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ενδιάμεσης ή τελικής αξιολόγησης, ΙΙ) υποβολή προσφοράς σε έργο στο 

οποίο έχει συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην διαδικασία σύνταξης των 

σχετικών τεχνικών προδιαγραφών, με βάση το άρθρο 94 του Κανονισμού 

1605/02 του Συμβουλίου. 

 

Σημείωση: Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των 

τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία  

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 

του Ν.4250/2014. 

 

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα 

 

Εάν ο προσφέρων είναι επιτηδευματίας πρέπει να προσκομίσει: 

• Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ και τυχόν μεταβολές.   

• Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Μ.Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. πρέπει να προσκομίσει τα 

εξής:  

• Καταστατικό και ΦΕΚ σύστασης 

• Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) περί μεταβολών της 

εταιρείας, εκδόσεως τελευταίου διμήνου και πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί 

μεταβολών της εταιρείας, το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα έως της 

έναρξης υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ.   

• ΦΕΚ των μεταβολών της εταιρείας που αναφέρονται στα παραπάνω 

πιστοποιητικά  

• ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου,  

• Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ή προσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Σημείωση: Για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που έχουν κάνει μεταβολές από την 01/01/2015 

αίρεται  η υποχρέωση δημοσίευσης των πράξεων μεταβολής και των ΓΕΜΗ πράξεων 

στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση 

δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.Μ.Η., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 

για την κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.Μ.Η. του Ν 4250/2014     

 

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει:  

• Καταστατικό σύστασης  

• Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) περί μεταβολών της 

εταιρείας, εκδόσεως τελευταίου διμήνου και πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί 

μεταβολών της εταιρείας, το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα έως της 

έναρξης υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ 
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• Όλες οι μεταβολές της εταιρείας που αναφέρονται στα παραπάνω 

πιστοποιητικά   

• Καταστατικό από το οποίο να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρίας 

• Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ή προσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία πρέπει να προσκομίσει: 

• Καταστατικό σύστασης 

• Πιστοποιητικό από το πρωτοδικείο περί μεταβολών της εταιρείας και 

πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) περί μεταβολών της 

εταιρείας σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εγγραφεί σε αυτό. Το πιο πρόσφατο 

πιστοποιητικό από τα παραπάνω, πρέπει να είναι εκδόσεως τελευταίου διμήνου 

• Όλες οι μεταβολές της εταιρείας που αναφέρονται στα παραπάνω 

πιστοποιητικά 

• Καταστατικό ή άλλη απόφαση/πράξη, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 

εκπροσώπηση της εταιρίας 

• Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ή προσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Αστικός Συνεταιρισμός πρέπει να προσκομίσει: 

• Καταστατικό σύστασης   

• Πιστοποιητικό από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ) περί μεταβολών του 

συνεταιρισμού, εκδόσεως τελευταίου διμήνου και πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί 

μεταβολών του συνεταιρισμού, το οποίο να καλύπτει το χρονικό διάστημα έως της 

έναρξης υποχρέωσης εγγραφής στο ΓΕΜΗ 

• Όλες οι μεταβολές του συνεταιρισμού που αναφέρονται στα παραπάνω 

πιστοποιητικά   

• Καταστατικό ή άλλη απόφαση/πράξη, από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 

εκπροσώπηση του συνεταιρισμού  

• Απόφαση του αρμόδιου αποφασιστικού οργάνου ή προσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στο διαγωνισμό 

 

Εάν ο προσφέρων είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου:  

• Συστατική/ιδρυτική πράξη του νομικού προσώπου 

• Τροποποιήσεις/μεταβολές της συστατικής/ιδρυτικής πράξης έως σήμερα 

• ΦΕΚ ή ΥΑ ή απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση νόμου ή άλλη πράξη από την 

οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση του νομικού προσώπου. 

• Απόφαση του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου ή προσώπου περί έγκρισης 

συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

Εάν ο προσφέρων είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών θα πρέπει να 

προσκομίσει: 
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• Για κάθε μέλος της Ένωσης όλα τα ως άνω νομιμοποιητικά έγγραφα που 

αντιστοιχούν στην κάθε περίπτωση 

• Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης όπου  

i. Να συστήνεται η ένωση ή κοινοπραξία 

ii. Να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την ευθύνη για 

την εκπλήρωση του έργου 

iii. Να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο της προσφοράς 

iv. Να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη διοίκηση 

όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας. 

 

Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται είτε από 

όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς, 

κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή 

ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 

της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά 

τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 

την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 

τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την 

ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για 

τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

 

Σημείωση: Στην περίπτωση που κάποιο από τα έγγραφα που ζητούνται δεν 

εκδίδεται πλέον από την αναφερόμενη υπηρεσία, ο υποψήφιος προσκομίζει το 

σχετικό έγγραφο από την υπηρεσία από την οποία αρμοδίως εκδίδεται. 

 

 

4. Αναλυτικό προφίλ του υποψήφιου αναδόχου που θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

 συνοπτική παρουσίαση του υποψήφιου αναδόχου  

 επιχειρηματική δομή - οργανόγραμμα  

 τομείς δραστηριότητας - υπηρεσίες  

 περιγραφή οικονομικών μεγεθών των τριών τελευταίων ετών  

 περιγραφή υποδομών - εγκαταστάσεων  

 προφίλ βασικών στελεχών  

 κατάλογος κυριότερων πελατών  
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5. Κατάλογο των συναφών έργων που απαιτούνται στο σημείο Γ της 

παραγράφου 1.5 από τον μεμονωμένο διαγωνιζόμενο ή από όλα τα μέλη της 

διαγωνιζόμενης σύμπραξης ή κοινοπραξίας. Σε κάθε ένα από τα προαναφερόμενα 

έργα να αναφέρονται τουλάχιστον τα κάτωθι:  

 Πελάτης και χρονολογία ανάληψης του έργου  

 Διάρκεια και προϋπολογισμός του έργου 

 Αντικείμενο του έργου 

 Ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 

Ως αποδεικτικά στοιχεία για τα συναφή έργα πρέπει να υποβληθούν συμβάσεις για 

τα συγκεκριμένα συναφή έργα. Οι συμβάσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται 

είτε από αντίγραφα των  σχετικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών είτε από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής συντασσόμενα από την 

Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι υλοποιούν έργα με την 

ιδιότητα του δικαιούχου, απαιτείται να προσκομιστεί η απόφαση ένταξης του 

έργου, οι τυχόν τροποποιήσεις αυτής καθώς και αποδεικτικό που να βεβαιώνει την 

ολοκλήρωση του έργου.   Σε περίπτωση που είναι ανέφικτη η προσκόμιση των 

πιστοποιητικών  μπορεί να υποβληθεί αντί για αυτά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 

1599/86 η οποία θα  αναφέρει με ακρίβεια ποια από αυτά τα πιστοποιητικά ήταν 

ανέφικτο να προσκομιστούν  και αντικαθιστούνται με την Υπεύθυνη Δήλωση.  

  

6. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ 

 

7. Αντίγραφα ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά 

σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τελευταίων τριών (3) 

οικονομικών ετών. Σε περίπτωση μη έκδοσης ισολογισμών απαιτείται υποβολή 

Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) όπως εκάστοτε ισχύει περί του 

ύψους του κύκλου εργασιών.  

 

8. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών από τα 

οποία να προκύπτει η επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των 

στελεχών της ομάδας έργου σε σχέση με το αντικείμενο του έργου και σε σχέση με 

τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.5 του παρόντος. Εάν ο 

επικεφαλής ή τα μέλη της ομάδας έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 

Προσφέροντος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 

για όλη τη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 

διαγωνισμού.  

 

Σημείωση 1: Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται 

αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος του πρέπει να προσκομίσει και να παραδώσει 

στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, πριν την έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών, σχετική εξουσιοδότηση από τον διαγωνιζόμενο ή 
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τον νόμιμο εκπρόσωπο του, που να του δίνει το δικαίωμα να παρευρεθεί στο 

διαγωνισμό.  

Σημείωση 2: Οι υποψήφιοι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην 

αλλοδαπή, υποχρεούνται για τα δικαιολογητικά συμμετοχής που εκδίδονται στην 

χώρα εγκατάστασής τους, να προσκομίσουν γνήσια επικυρωμένη μετάφραση στην 

ελληνική γλώσσα για καθένα από τα δικαιολογητικά αυτά. 

 

Κωλύματα στην προσκόμιση των δικαιολογητικών.                

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες 

τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 

του διαγωνιζομένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου 

της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν 

συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

 

2.2 Δικαιολογητικά κατά την κατακύρωση 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και κατά το άρθρο 20 του Π.Δ 118/2007 ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση κάθε τμήματος 

ξεχωριστά, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλει σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται:   

 

Α. Φυσικά πρόσωπα (Ημεδαπά) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας 
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του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Β. Φυσικά πρόσωπα (Αλλοδαπά) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. της 

περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου 

ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

Γ. Εταιρίες (Ημεδαπές) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, το νομικό 

πρόσωπο είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

υποχρεώσεις του. 

4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή του νομικού προσώπου σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθεί να 

παραμένει εγγεγραμμένο μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων 

 

 

Δ. Εταιρίες (Αλλοδαπές) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία 

κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, το νομικό πρόσωπο είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του,  από το οποίο 

να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο ήταν εγγεγραμμένο στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα 
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διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένο μέχρι 

την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει , ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  

και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 

Ε. Αστικοί συνεταιρισμοί (Ημεδαποί) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να εκδίδεται 

για τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το 

οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

του. 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων 

5) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

ΣΤ. Αστικοί συνεταιρισμοί (Αλλοδαποί)  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 
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εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του συνεταιρισμού, από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει δεν 

τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις του. 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση 

του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  

και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

5) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

 

Ζ. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Ημεδαπές) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερο ως 
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προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της. 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 

 

Η. Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (Αλλοδαπές)  

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της. 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και, επίσης, ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

 

Θ. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ημεδαπά) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 

την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου , από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για 
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κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για 

κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν 

υπόκειται στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου τότε να προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού 

περί μη πτώχευσης. 

3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερο ως 

προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις της. 

4) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης 

απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων. Σε 

περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν υπόκειται στις διατάξεις του πτωχευτικού 

δικαίου τότε να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση όπου να δηλώνεται ότι δεν 

υπάρχει υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού περί κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 

Ι. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Αλλοδαπά) 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, που να αφορά και να 

εκδίδεται για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 

τελεί σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Σε 

περίπτωση που το νομικό πρόσωπο δεν υπόκειται στις διατάξεις του πτωχευτικού 

δικαίου τότε να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν 

υπάρχει υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης. 
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3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως 

άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερο ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της. 

5) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης για την 

κατακύρωση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του 

κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις  και, επίσης, ότι δεν 

τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 

ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. Σε περίπτωση που το 

νομικό πρόσωπο δεν υπόκειται στις διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου τότε να 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση 

έκδοσης πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης. 

 

Κ. Ενώσεις  

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που 

συμμετέχει στην Ένωση, ήτοι: 

Αν είναι ημεδαπό φυσικό πρόσωπο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (άρθρο 2.2.Α) 

Αν είναι αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (άρθρο 2.2.Β) 

Αν είναι ημεδαπή εταιρία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (άρθρο 2.2.Γ) 

Αν είναι αλλοδαπή εταιρία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (άρθρο 2.2.Δ) 

Αν είναι ημεδαπός συνεταιρισμός τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (άρθρο 2.2.Ε) 

Αν είναι αλλοδαπός συνεταιρισμός τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. (άρθρο 2.2.ΣΤ) 

Αν είναι ημεδαπή αστική μη κερδοσκοπική εταιρία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

(άρθρο 2.2.Ζ) 

Αν είναι αλλοδαπή αστική μη κερδοσκοπική εταιρία τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

(άρθρο 2.2.Η) 

Αν είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

(άρθρο 2.2.Θ) 

Αν είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 

(άρθρο 2.2.Ι) 

 

 

Γενικοί όροι: 

Σε περίπτωση εγκατάστασής στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα 

παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 

αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά, από υπεύθυνη 
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δήλωση του προσωρινού αναδόχου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης.  

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

 

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρα πιστοποιητικά που εκδίδονται στην αλλοδαπή και 

στην γλώσσα της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος, θα πρέπει να 

συνοδεύονται από γνήσια επικυρωμένη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

 

 

2.3 Προδιαγραφές του Έργου 

2.3.1 Αντικείμενο – Προδιαγραφές του έργου  

Αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι:  

1) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη/προγραμματισμός, εγκατάσταση μίας δυναμικής, 

πολυγλωσσικής (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και διαδραστικής 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) που θα λειτουργεί ως:  

 διαδικτυακός τόπος παρουσίασης του έργου OpEn καθώς και 

δημοσιοποίησης, διάδοσης και αξιοποίησης των πνευματικών προϊόντων και 

αποτελεσμάτων του.  

 ψηφιακός χώρος δικτύωσης για τα μέλη του δικτύου, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία ενεργή ψηφιακή κοινότητα με υφιστάμενους/ εν δυνάμει 

επιχειρηματίες, πανεπιστήμια, φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, (EΕK), εμπειρογνώμονες από σχετικούς εθνικούς φορείς, 

παρόχους ΕΕΚ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.τ.λ. με στόχο την ανταλλαγή 

βέλτιστων/ καλών πρακτικών ψηφιακού επιχειρείν, εργαλείων, υλικού κτλ. 

σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την 

ψηφιακή οικονομία. 

2) η μετατροπή του παρεχόμενου από τους εταίρους πολυγλωσσικού περιεχομένου 

σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή και η εισαγωγή του στην πλατφόρμα  

3) η δημιουργία των απαραίτητων εφαρμογών (εντός της πλατφόρμας) για τη 

δικτύωση των μελών του ψηφιακού δικτύου και την διαχείριση του ψηφιακού 

περιεχομένου (π.χ. βίντεο, εικόνες, κτλ) από τους εσωτερικούς χρήστες (τους 

εταίρους του έργου OpEn).  

3) oι ενέργειες διασφάλισης της βέλτιστης λειτουργίας της πλατφόρμας (δοκιμές 

απόδοσης, troubleshooting, κτλ.) και ασφάλειας του συστήματος 

4) οι ενέργειες αύξησης επισκεψιμότητας του ιστοχώρου [π.χ. εύρεση ερωτημάτων 

που προωθούν την επισκεψιμότητα, χρήση ετικετών ευρετηρίασης περιεχομένου, 

συλλογικών σελιδοδεικτών (social bookmarking) και μπάρας διαμοιρασμού 

περιεχομένου (social share/ alternative digg bar),τεχνικές βελτιστοποίησης 
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μηχανών αναζήτησης (SEO-Search Engine Optimization) εντός και εκτός σελίδας και 

εσωτερική διασυνδεσιμότητα της σελίδας, προσθήκη χάρτη ιστοσελίδας, ανάπτυξη 

και τοποθέτηση κατάλληλων λέξεων κλειδιών (keywords) κατόπιν ανάλυσης 

ανταγωνισμού SEO, καταχώρηση στον κατάλογο μηχανών αναζήτησης, κτλ.]  

5) η συντήρηση και υποστήριξη της διαχείρισης της πλατφόρμας, έως το τέλος του 

έργου (30-09-2017), καθώς και η σχετική εκπαίδευση των χρηστών-διαχειριστών 

της. 

Επισήμανση: 

Η εν λόγω πλατφόρμα (e-platform) θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τα 

ακόλουθα:  

 Ιστοσελίδα παρουσίασης του έργου και των προϊόντων/δραστηριοτήτων του, 

με δυνατότητα ανανέωσης περιεχομένου  

 «Χώρο» περιορισμένης πρόσβασης αποκλειστικά για τη σύμπραξη των εταίρων 

όπου θα μπορούν να συνομιλούν και να διαχειρίζονται το περιεχόμενο της 

πλατφόρμας 

 «Χώρο» εγγραφής, συζητήσεων/επικοινωνίας με  τα μέλη του δικτύου, και 

πρόσβασης των μελών του δικτύου που να παρέχει πρόσβαση σε ανανεώσιμο 

ενημερωτικό περιεχόμενο, στο ιστολόγιο/μπλογκ (Blog) και σε σχετικά ανοιχτά 

διαθέσιμα εργαλεία/ δωρεάν περιεχόμενο και εκδόσεις/ υπηρεσίες της 

πλατφόρμας, στο ανοιχτό ψηφιακό μάθημα του έργου, χρήσιμους συνδέσμους 

κτλ.  

 Ιδιαίτερα «φιλικό» περιβάλλον χρήσης (και λειτουργίες πλοήγησης, αναζήτησης 

κτλ) τόσο για τους εσωτερικούς χρήστες (δηλ. τους εταίρους του έργου που θα 

διαχειρίζονται τα δίκτυα των χωρών τους), όσο και για τους εξωτερικούς 

χρήστες (μέλη του δικτύου), είτε πρόκειται για εμπειρογνώμονες/ 

εκπροσώπους επαγγελματικών φορέων/ πανεπιστημίων, κτλ. που θα 

δημιουργούν και θα «ανεβάζουν» ή/και θα «μοιράζονται» περιεχόμενο στην 

πλατφόρμα είτε πρόκειται για τους τελικούς ωφελούμενους χρήστες (π.χ. εν 

δυνάμει επιχειρηματίες, άνεργους, αποφοίτους/ φοιτητές, ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων,  αυτοαπασχολούμενους, κτλ) 

 Αυξημένες δυνατότητες διαδραστικότητας και  δικτύωσης των μελών του 

δικτύου και δυνατότητα σύνταξης περιεχομένου εντός της πλατφόρμας (σχόλια, 

συζητήσεις, κτλ), δυνατότητα εισαγωγής διάφορων μορφών ψηφιακών 

αρχείων από τους χρήστες του δικτύου και αυτόματη οργανωμένη εμφάνιση/ 

παρουσίαση αυτών 

 Δυνατότητες διαχείρισης (απόκτηση, αποθήκευση, επεξεργασία, διάδοση και 

παρουσίαση πληροφοριών, κτλ) ποικίλλων μορφών περιεχομένου, δηλ. 

εικόνες, αρχεία ήχου, βίντεο, κείμενο, εργαλείων κτλ. 

 Διασύνδεση με άλλες κοινωνικές πλατφόρμες δικτύωσης (π.χ Facebook, 

twitter, YouTube, κτλ) 
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 Βελτιστοποιημένη εμφάνιση της πλατφόρμας σε διάφορες συσκευές (π.χ. 

ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου, φορητούς Η/Υ, φορητές συσκευές 

τηλεφώνου, υπολογιστής ταμπλέτα, κτλ) και λειτουργικά συστήματα 

 Δυνατότητα παρακολούθησης, ανάλυσης, εξαγωγής στατιστικών χρήσης της 

πλατφόρμας σε μορφή «φιλική» προς τον χρήστη (web analytics, i.e. web 

traffic, data export, visualization, satisfaction survey, etc.) 

Τέλος, η εφαρμογή θα εγκατασταθεί και θα φιλοξενηθεί στον διακομιστή/ 

εξυπηρετητή (server) που διαθέτει το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα κεντρικά γραφεία του στην 

Αθήνα και να εμφανίζεται μέσα από την ιστοσελίδα του έργου. 

Σημείωση:  

Αρχικά ο Ανάδοχος θα πρέπει να εξειδικεύσει τις τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές της εν λόγω διαδικτυακής πλατφόρμας δικτύωσης (e-Network 

platform), και να παρουσιάσει μία πρώτη αποτύπωση της δομής της πλατφόρμας 

σε ένα προσχέδιο (‘wireframe’) συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων χρήσης της 

πλατφόρμας (User Case Scenarios) και ένα πιο λεπτομερές σχεδιαστικό ομοίωμα 

(‘mock-up’) που θα καλύπτει και το αισθητικό/ γραφιστικό μέρος.  

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία “prototyping” (prototype = πρωτότυπο) 

για τη σχεδίαση ενός πρωτότυπου του περιβάλλοντος της πλατφόρμας, της δομής, 

και του λειτουργικού της, το οποίο πρωτότυπο θα παρουσιαστεί από τον Ανάδοχο 

(στην αγγλική γλώσσα) σε σχετική Συνάντηση της Κοινοπραξίας των Εταίρων που 

θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά τον Ιούλιο του 2016. Ο στόχος της παρουσίασης 

αυτής είναι να εξετάσουν οι εταίροι του έργου τη λειτουργία της πλατφόρμας (user 

testing), με σκοπό την καλύτερη δυνατή εμπειρία των εσωτερικών και εξωτερικών 

χρηστών της, κοινώς την εμπειρία που θα έχουν οι χρήστες χρησιμοποιώντας την 

πλατφόρμα (user interfaces & user experience). 

Μετά την ολοκλήρωση της Συνάντησης αυτής, όπου θα οριστικοποιηθούν οι 

απαιτήσεις της πλατφόρμας και των εφαρμογών της, θα ακολουθήσουν οι 

απαραίτητες βελτιώσεις, προσθήκες ή αλλαγές ώστε να ξεκινήσει και να 

ολοκληρωθεί η τεχνική ανάπτυξη της πολυγλωσσικής πλατφόρμας (στην Αγγλική, 

Ελληνική, Ισπανική, Ιταλική), η μετατροπή του παρεχόμενου από τους εταίρους 

πολυγλωσσικού περιεχομένου σε κατάλληλη ψηφιακή μορφή και η εισαγωγή του 

στην πλατφόρμα (και τις εφαρμογές τις). 

Τέλος, ο Ανάδοχος θα εκπονήσει ηλεκτρονικό υποστηρικτικό - εκπαιδευτικό υλικό 

(manual) χρήσης της πλατφόρμας και σύντομα βίντεο εξοικείωσης με την 

πλατφόρμα (tutorials) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα τα οποία θα εισαχθούν 

στην ιστοσελίδα του έργου, θα λειτουργήσει ειδικό ηλεκτρονικό Helpdesk, και θα 

παρέχει τεχνική/ διαχειριστική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου (έως 30-09-2017). Με τη λήξη του έργου θα παραδώσει έκθεση/ αναφορά 

σχετικά με τη λειτουργία και την πιλοτική εφαρμογή της διαδικτυακής πλατφόρμας 

δικτύωσης με αναλυτικά στατιστικά χρήσης της πλατφόρμας (e-Network platform). 
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2.3.2 Περιγραφή παραδοτέων – Χρονοδιάγραμμα 

Στο πλαίσιο του Έργου ο Ανάδοχος καλείται να σχεδιάσει, αναπτύξει και 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα παρακάτω παραδοτέα: 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εξειδίκευση τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών, 
προσχέδιο (wireframe)  και των 
σεναρίων χρήσης (‘user case 
scenarios’) της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας δικτύωσης και 
σχεδιασμός «ομοιώματος» της 
πλατφόρμας (‘mock-up’) 

 Σενάρια χρήσης της 
πλατφόρμας (Use Case 
Scenarios) 

 Προσχέδιο πλατφόρμας 
(Wireframe) 

 «Ομοίωμα» της διαδικτυακής 
πλατφόρμας (Mock-up) 

σε δύο (2) ηλεκτρονικά 
αντίγραφα, στην Ελληνική και 
Αγγλική Γλώσσα 

15 ημέρες 
από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
λειτουργικού πρωτότυπου 
(prototyping) της πλατφόρμας 
δικτύωσης (e-Network platform) 
στην Αγγλική Γλώσσα και 
παρουσίαση του σε διαδικτυακή 
συνάντηση με τους Εταίρους με 
στόχο την αξιολόγηση της 
εμπειρίας των χρηστών με τη 
διεπαφή (user interface) και τη 
λειτουργία της πλατφόρμας (user 
experience). 

 Λειτουργικό πρωτότυπο 
(prototype = πρωτότυπο) της 
πλατφόρμας δικτύωσης (e-
Network platform) στην 
Αγγλική Γλώσσα, που να 
παρουσιάζει τη δομή, 
εμφάνιση, λειτουργία της 
πλατφόρμας και τις εφαρμογές 
της & αξιολόγηση από τους 
εσωτερικούς χρήστες (user 
testing) 

1 μήνα από 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Τεχνική ανάπτυξη, 
προγραμματισμός της 
πολυγλωσσικής πλατφόρμας και 
των απαραίτητων εφαρμογών της 
για τη δικτύωση των μελών και τη 
διαχείριση περιεχομένου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
χρηστών-διαχειριστών της, 
μετατροπή του παρεχόμενου από 
τους εταίρους περιεχομένου σε 
κατάλληλη ψηφιακή μορφή και 
εισαγωγή του περιεχόμενου. 
Δοκιμές απόδοσης, ενέργειες 
διασφάλισης βέλτιστης 
λειτουργίας (troubleshooting, 
etc.) και ασφάλειας της 
πλατφόρμας και ενέργειες 
αύξησης της επισκεψιμότητας της 
διαδικτυακής πλατφόρμας.  

 

 Αρχική λειτουργική έκδοση της 
πολυγλωσσικής πλατφόρμας 
δικτύωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμογών της (στην Αγγλική, 
Ελληνική, Ιταλική και Ισπανική 
γλώσσα) με το απαραίτητο 
πολυγλωσσικό περιεχόμενο. 
Ανάπτυξη και τοποθέτηση 
κατάλληλων λέξεων-κλειδιά 
κατόπιν ανάλυσης 
ανταγωνισμού 
βελτιστοποίησης μηχανών 
αναζήτησης (SEO) και 
καταχώρηση του ιστοχώρου 
στον κατάλογο μηχανών 
αναζήτησης κτλ.  

2 μήνες από 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 
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Ολοκλήρωση της τεχνικής 
ανάπτυξης της πολυγλωσσικής 
πλατφόρμας και των απαραίτητων 
εφαρμογών της κατόπιν 
απαραίτητων βελτιώσεων, 
προσθηκών, αλλαγών για την 
διασφάλιση της βέλτιστης 
λειτουργίας της. Μετατροπή 
περιεχομένου σε κατάλληλη 
ψηφιακή μορφή & εισαγωγή του 
στην πλατφόρμα. Δημιουργία 
Helpdesk, ηλεκτρονικού 
υποστηρικτικού (Manuals), 
εκπαιδευτικού υλικού (Tutorials 
και διασύνδεση με άλλες 
κοινωνικές πλατφόρμες και 
σχετικούς ιστοχώρους. 
Βελτιστοποίηση εμφάνισης της 
πλατφόρμας σε διάφορες 
συσκευές και λειτουργικά 
συστήματα. Εγκατάσταση/ 
φιλοξενία της πλατφόρμας στον 
διακομιστή/ εξυπηρετητή (server) 
του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Σχετική 
εκπαίδευση των χρηστών-
διαχειριστών της   

Τελική, πλήρως λειτουργική  
έκδοση της πολυγλωσσικής 
πλατφόρμας δικτύωσης, με 
όλο το ψηφιακό περιεχόμενο 
εισηγμένο, με λειτουργικό 
helpdesk και ηλεκτρονικό 
υποστηρικτικό/εκπαιδευτικό 
υλικό  χρήσης της πλατφόρμας 
(manual, tutorial-/s). Η 
πλατφόρμα και το 
υποστηρικτικό υλικό στην 
Αγγλική, Ελληνική, Ιταλική και 
Ισπανική Γλώσσα. 
Βελτιστοποιημένη εμφάνιση 
της πλατφόρμας σε διάφορες 
συσκευές και λειτουργικά 
συστήματα. Εξωτερική 
διασυνδεσιμότητα της 
πλατφόρμας με κοινωνικές 
πλατφόρμες δικτύωσης (social 
media), σχετικούς 
ιστοχώρους, συλλογικούς 
σελιδοδείκτες (social 
bookmarking) κτλ.  

3 μήνες από 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Συντήρηση και υποστήριξη της 
διαχείρισης της πλατφόρμας έως 
τη λήξη του έργου. 
Παρακολούθηση, ανάλυση, 
εξαγωγή και στατιστικών χρήσης 
της πλατφόρμας και σύνταξη 
έκθεσης/ αναφοράς σχετικά με τη 
λειτουργία/ πιλοτική εφαρμογή 
της πλατφόρμας. 

 Έκθεση/ αναφορά σχετικά με 
τη λειτουργία και πιλοτική 
εφαρμογή της διαδικτυακής 
πλατφόρμας δικτύωσης  – 
έκδοση αποτελεσμάτων και 
αναλυτικών στατιστικών, στην 
Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. 

15/09/2017 

 
Το σύνολο των παραδοτέων θα πρέπει να παραδοθούν σε τελική και πλήρως 
επεξεργάσιμη μορφή (σε 2 αντίγραφα το καθένα). 
 

2.4 Προσφορές 

2.4.1 Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ο Φάκελος αυτός περιλαμβάνει δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.1  

2.4.2 Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

Ο φάκελος περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές του έργου που ορίστηκαν στην παράγραφο 2.3.  
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Ο υποψήφιος ανάδοχος στο φάκελο της Τεχνικής του Προσφοράς θα πρέπει να 

περιγράψει με σαφήνεια, τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο 

(μεθοδολογία & χρονοδιάγραμμα). 

Συνοψίζοντας ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει δηλαδή να 

περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 Τη μεθοδολογία που προτίθεται να χρησιμοποιήσει σε όλα τα στάδια του 

έργου και την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, 

συνεργασίες κλπ)  

 Περιγραφή των επιμέρους εργασιών ή των πακέτων εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων προτάσεων για τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη και την ασφάλεια του συστήματος, καθώς και το προτεινόμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους. 

 Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται 

στην παρούσα διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Επισήμανση: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

2.4.3 Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς  

Στο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» η οποία πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

Το ποσό σε ΕΥΡΩ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, σε ΦΠΑ που αντιστοιχεί, 

καθώς και στο συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ολογράφως και 

αριθμητικά, έναντι του οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το 

προσαρασσόμενο έργο σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Α/Α Περιγραφή 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) 
ΦΠΑ (€) 

Συνολική αξία 
με ΦΠΑ (€) 

1     

 
 
Στην περίπτωση που το ποσό ολογράφως δεν συμπίπτει με το ποσό αριθμητικά 

θεωρείται σωστό αυτό που αναγράφεται ολογράφως. Επιπλέον στην περίπτωση 

που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α, αυτός θα διορθώνεται από την αναθέτουσα 

αρχή.  
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2.5 Τιμές 

Η τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, θα αναγράφεται ολογράφως και 

αριθμητικώς. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος 

ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου που θα αναλάβει 

και τα οικονομικά μεγέθη που θα απαιτηθούν για την καλή εκτέλεση των εργασιών 

και εγγυάται για την ακρίβεια των επιμέρους στοιχείων του κόστους. 

 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή σε δραστηριότητα ή υπηρεσία 

που αναφέρεται στην προσφορά ή ζητείται στην προκήρυξη θεωρείται από την 

επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού ότι προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ. 

 

Σε περίπτωση που η τιμή μίας οικονομικής προσφοράς κρίνεται από την Επιτροπή 

διαγωνισμού ασυνήθιστα χαμηλή, η επιτροπή δύναται να ζητήσει εγγράφως 

διευκρινήσεις. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινήσεων 

η επιτροπή εισηγείται με πρακτικό στην αναθέτουσα αρχή την αποδοχή ή την 

αιτιολογημένη απόρριψη της προσφοράς αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 21 του Π.Δ 118/07. 

2.6 Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην 

Ελληνική γλώσσα σε δύο αντίγραφα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον κυρίως 

φάκελο («ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ») με τις ακόλουθες ενδείξεις: 

I. Την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 

II. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό: ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ. 

III. Τον αριθμό της διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

IV. Τον τίτλο: «Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network 

platform)» στα πλαίσια του Έργου ‘Open up Entrepreneurship–OpEn’ το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

V. Πλήρη στοιχεία του προσφέροντος (επωνυμία, διακριτικός τίτλος, διεύθυνση, 

τηλέφωνο, fax κλπ). 

Ο «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» θα πρέπει να περιέχει τους εξής τρεις 

σφραγισμένους επιμέρους φακέλους: 

I. Το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής στον οποίο θα περιέχονται τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής (παράγραφος 2.1) σφραγισμένο με την ένδειξη 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».  
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II. Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς (παράγραφος 2.4.2), σφραγισμένο με την ένδειξη 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

III. Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς (παράγραφος 2.4.3) στον οποίο θα 

περιέχονται τα σφραγισμένο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο 

οποίος θα περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 

προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές, τα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, οι τεχνικές και οι οικονομικές προσφορές όσων συμμετέχουν στο 

διαγωνισμό θα πρυποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα.  

Προσφορές που δεν έχουν χωριστούς σφραγισμένους φακέλους α) 

δικαιολογητικών συμμετοχής β) τεχνικής προσφοράς και γ) οικονομικής 

προσφοράς, θα απορρίπτονται. 

Σ’ ένα από τα αντίτυπα των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς 

και της οικονομικής προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 

«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να φέρει μονογραφή. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ 

των αντιτύπων που θα υποβληθούν, κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο 

που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται 

απαραίτητη. 

Προσφορές, που κατά την εύλογη κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς, υπό 

αίρεση, ή θα συνδυάζονται με προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του 

παρόντος διαγωνισμού, δε θα ληφθούν υπόψη. 

2.7 Ισχύς των προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) 

μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή πριν από την λήξη της. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει 

και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον 

αυτός το αποδεχτεί.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος 

της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, 

ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και 

απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 
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Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3.1 Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από 

ειδική Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης, που έχει συσταθεί με απόφαση του 

Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

Η εν λόγω επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση την ημέρα που έχει οριστεί στα 

γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, προβαίνει στην έναρξη διαδικασίας του διαγωνισμού, 

παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές, που υποβλήθηκαν νόμιμα. 

 

3.2 Αποσφράγιση των προσφορών 

Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

Αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος κάθε υποψηφίου ανάδοχου, καθώς και ο 

φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος μονογράφεται από όλα τα μέλη 

της επιτροπής διαγωνισμού. Ο φάκελος της  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

αποσφραγίζεται και υπογράφεται μόνο για τα τους υποψήφιους που πέρασαν 

επιτυχώς το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Επιπλέον 

μονογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής  διενέργειας  διαγωνισμού ο 

φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος δεν αποσφραγίζεται, αλλά 

φυλάσσεται από την επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού, για την επόμενη φάση 

αξιολόγησης. 

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί μετά από έλεγχο, θα 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου εκείνου, του οποίου τα 

δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή. 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση 

του ελέγχου των φακέλων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

Οι φάκελοι «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ», για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν -κατά 

τον έλεγχο των φακέλων της  «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και των 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»- αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται και δεν 

λαμβάνονται υπόψη. 

Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης καταρτίζει 

πρακτικό, το οποίο παραδίδει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόμενες 

διαδικασίες αξιολόγησης. 
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Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, 

τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς δεν γίνεται 

δεκτή. Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον 

προσφέρονται την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 

προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για 

τον προσφέρονται και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Κανένας προσφέρων δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλείται 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή 

στελέχους της διοίκησης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

3.3 Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά και πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα: 

1ο βήμα: Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής  

Δικαιολογητικά για τον έλεγχο είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 της 

παρούσας διακήρυξης. 

2ο στάδιο – βήμα: Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

Αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς, γίνεται μόνο για τους 

υποψήφιους, που σύμφωνα με τα προαναφερθέντα έχουν περάσει επιτυχώς το 

στάδιο του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες 

προϋποθέσεις. Η βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο 

του σχετικού Φακέλου σε σχέση με τα ακόλουθα επί μέρους κριτήρια. 

 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

1. 
Τρόπος υλοποίησης, εργασίες και 
χρονοδιάγραμμα 

100% 

1.1 
Μεθοδολογία, τεχνικές και εργαλεία υλοποίησης 
του έργου 

50% 

1.2 
Περιγραφή των επιμέρους εργασιών και των 
πακέτων εργασίας 

30% 

1.3 
Ανάλυση φάσεων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
του έργου 

20% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολόγηση του κριτηρίου θα γίνει με την παρακάτω μέθοδο:  
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0  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το 

συγκεκριμένο κριτήριο  

1–4  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ελλιπής ως προς το συγκεκριμένο 

κριτήριο  

5–8  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το 

συγκεκριμένο 

 κριτήριο  

9–10  Όταν η συγκεκριμένη προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το 

συγκεκριμένο 

 κριτήριο  

Μια προσφορά χαρακτηρίζεται:  

 Απαράδεκτη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 

στις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.  

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της δεν 

καλύπτει στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της 

καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Το κριτήριο αξιολόγησης θα βαθμολογηθεί με έναν ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 

10. Προσφορά που στο κριτήριο της τεχνικής προσφοράς βαθμολογηθεί λιγότερο 

από πέντε (5) απορρίπτεται και δεν προχωρά στη περαιτέρω διαδικασία 

αξιολόγησης.  

Τεχνική Προσφορά, που τυχόν βαθμολογηθεί με συνολικό βαθμό μικρότερο του 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της συνολικής βαθμολογίας του τεχνικού κριτηρίου της 

τεχνικής προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αποκλείεται 

από τη συνέχεια της διαδικασίας. Σε περίπτωση ύπαρξης μόνο μίας τεχνικής 

προσφοράς, αυτή αποκλείεται σε περίπτωση που συγκεντρώσει βαθμολογία 

μικρότερη από το 70% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας.   

 
3Ο Βήμα: Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς – Τελικό αποτέλεσμα 

Εφόσον η οικονομική προσφορά είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

διακήρυξη και δεν υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου σημειώνεται η 

συνολική προσφερόμενη (αιτούμενη) αμοιβή του Διαγωνιζόμενου. 

Η κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης προσφοράς 

υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = 0,80 * (Βi / Βmax) + 0,20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 
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Βmax > η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 

Βi > η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin > Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 

(χωρίς Φ.Π.Α) 

Κi > Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i (χωρίς Φ.Π.Α) 

Λi > το οποίο στρογγυλοποιείται σε όσα δεκαδικά ψηφία κριθεί αναγκαίο 

Επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λ (με στρογγυλοποίηση σε όσα 

δεκαδικά ψηφία κριθεί απαραίτητο για τελική κατάταξη των προσφορών). Σε 

περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Βi. 

3.4 Αποτελέσματα – Κατακύρωση 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στον 

υποβάλλοντα την πλέον συμφέρουσα  προσφορά. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.  

2. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δικαιούται, στη βάση του έννομου συμφέροντός του κατά την 

ελεύθερη κρίση του και αζημίως γι’ αυτό, να απορρίπτει ή να αποδέχεται 

μερικώς ή ολικώς, τις προσφορές. Επίσης, δικαιούται να ακυρώνει/ ματαιώνει 

μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή να τον αναβάλλει, είτε τέλος να 

υπαναχωρεί απ’ αυτόν.  

3.5 Ματαίωση, ακύρωση Διαγωνισμού 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, ματαίωσης του Διαγωνισμού, εφ’ 

όσον συντρέχει μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες:  

Α)  εάν το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό 

Β) εάν το ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θεωρήσει ασύμφορο το επιτευχθέν αποτέλεσμα διότι ο 

συναγωνισμός που ανεπτύχθη ήταν ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές 

ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή 

πραγματικού συναγωνισμού 

Γ) εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δε δοθούν από τους διαγωνιζομένους οι 

απαιτούμενες παρατάσεις 

Σε περίπτωση ακύρωσης/ ματαίωσης του διαγωνισμού οι συμμετέχοντες σ' αυτόν 

δε θα έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 
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3.6 Ενστάσεις 

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 15 του Π.Δ 118/07.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Ευθύνη του αναδόχου. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ευθύνεται για την εκτέλεση της σύμβασης. Σε 

περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Κοινοπραξία ή Ένωση προσώπων κάθε μέλος της 

ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτέλεση 

της σύμβασης.  

Η εκπροσώπηση της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης από συντονιστή θα πρέπει να γίνει 

νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ 118/2007.  

Άρθρο 4.2 Εκχώρηση της σύμβασης – συμβατικού τιμήματος 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα 

είσπραξης της συμβατικής αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5.1 Κατάρτιση σύμβασης 

Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί  είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) 

ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της κατακύρωσης  να υπογράψει τη σχετική 

σύμβαση σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, προσκομίζοντας 

ταυτόχρονα Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που 

επισυνάπτεται.  

Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν 

απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

Ο ανάδοχος μπορεί να προσέλθει το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης αλλά στην περίπτωση αυτή ο 

χρόνος παράδοσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από δέκα (10) ημέρες από την 

κοινοποίηση της κατακύρωσης.   

Εάν ανάδοχος που θα επιλεγεί αποτελεί Ένωση φυσικών ή και νομικών προσώπων, 

ενδεχομένως να ζητηθεί να περιβληθεί την μορφή της κοινοπραξίας, προ της 

σύναψης της σχετικής σύμβασης. 

Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς ο ανάδοχος 

να παρουσιασθεί, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Επίσης το ΙΜΕ 
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ΓΣΕΒΕΕ μπορεί ν’ αποφασίσει την επιλογή του επόμενου κατά σειρά κατάταξης ή 

την επανάληψη του διαγωνισμού.  

Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαμβάνεται σε βάρος του εκπτώτου και 

επιφέρει τη λήψη κάθε μέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει επίσης αυτοδικαίως η Εγγύηση Συμμετοχής υπέρ 

της Αναθέτουσα Αρχής. 

 

5.2 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

ΤΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΟΣΟ 

(Α) Με την παραλαβή των 
παραδοτέων Α - Δ, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.3.2 

3 Μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

70%  
του συνολικού 

συμβατικού 
τιμήματος 

(Β) Με την παραλαβή του 
παραδοτέου Ε, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.3.2  

 

15/09/2017 

30%  
του συνολικού 

συμβατικού 
τιμήματος 

 

Για την είσπραξη απαιτείται και η προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας. 

Με την ολοκλήρωση του έργου η αρμόδια επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό 

παραλαβής, το οποίο θα παραδοθεί στην αρμόδια διεύθυνση για την πληρωμή του 

αναδόχου.   

Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνουν οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με 

τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 

Οικονομικών. Το τιμολόγιο του αναδόχου θα είναι σε Ευρώ. Η εξόφληση του 

τιμολογίου του θα γίνεται στην Ελλάδα σε Ευρώ σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, 

τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 

χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα 

με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί 

στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική προσφορά 

της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

5.3  Παραλαβή του έργου 
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Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 

με την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Δ.Σ. Η παραλαβή των Παραδοτέων 

γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην σύμβαση 

και την διακήρυξη τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει i) προφορικά τον ανάδοχο 

για παρατηρήσεις, διευκρινήσεις, διορθώσεις (ήσσονος σημασίας) που τυχόν 

προκύψουν στα παραδοτέα ii) εγγράφως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες εφ' όσον 

διαπιστωθούν συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των 

Παραδοτέων ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου βάσει των οριζομένων 

στην παρούσα.  

Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα 

Παραδοτέα με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, εντός χρονικού 

διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης ή 

παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών παρατηρήσεων της Επιτροπής. Εάν τα 

επανυποβληθέντα Παραδοτέα δεν θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητικά, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο 

εντός δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει 

τις διαδικασίες περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης  και παραλαβής του έργου καθώς και η Αναθέτουσα 

Αρχή έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του έργου να ζητούν 

ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά στοιχεία και να προσκαλούν τον 

Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, όποτε κρίνεται απαραίτητο 

προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν και 

θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και 

της Αναθέτουσας Αρχής και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθεί τις 

σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει 

τις διαδικασίες περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικά 

Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα ενδιάμεσα παραδοτέα και πρωτόκολλο Οριστικής 

Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.   

5.4 Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου 

Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στην 

περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 5.1 με τις παρακάτω 

συνέπειες καθώς και στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν παρέδωσε τα 

απαιτούμενα μέσα στο συμβατικό χρόνο με τις παρακάτω επιπτώσεις: 

 Προσωρινός ή διαρκείας αποκλεισμός του αναδόχου, από τους 

διαγωνισμούς της αναθέτουσας αρχής. 
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 Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσο με την αξία του μη 

εκτελεσθέντος έργου, για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος.  

 Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση, περαιτέρω, κάθε 

θετικής και αποθετικής ζημίας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει επίσης αυτοδικαίως η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

υπέρ της Αναθέτουσα Αρχής. 

 
5.5 Ανωτέρα βία  

Σε περίπτωση που  ανάδοχος επικαλείται τη συνδρομή των προϋποθέσεων της 

ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007, βαρύνεται, 

αποκλειστικά, για την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα υποχρεούται, μέσα 

σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που 

θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς το Δ.Σ. του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ και να προσκομίζει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη 

περίπτωση στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού. 

 

5.6 Δίκαιο – Επίλυση διαφορών – Γλώσσα 

I. Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα 

Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. 

II. Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε 

άλλη γλώσσα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση 

αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί πάντα το Ελληνικό 

κείμενο. 

III. Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του 

Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον 

οποίο θα γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. Σε αντίθετη 

περίπτωση αυτή θα γίνεται νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου 

Αθηνών.  

 

5.7: Διακοπή εκτέλεσης της σύμβασης    

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή 

μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, 

στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η 

ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη εύλογη διάρκειά της. 

Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 

συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και 

οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών 

αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. 
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5.8: Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις   

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή 

μέρος αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα 

είσπραξης της συμβατικής αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform)»,  

στα πλαίσια του ‘Open up Entrepreneurship – OpEn’ έργου 

το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 
1. αφενός του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα 
(Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής θα αποκαλείται εν συντομία «ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Εκτελεστικό 
Αντιπρόεδρο Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κο. ……………………………… κατά τη σύναψη 
της παρούσης, και 

2. αφετέρου του «………………………..» που εδρεύει στ… ………………., 
………………………………….., με ΑΦΜ ………………………., το οποίο εκπροσωπείται 
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ……………………., 
………………………………….. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ………………………….απόφαση έγκρισης διενέργειας του 

διαγωνισμού του έργου, το με αρ.εισ.πρ. …………………………….έγγραφο υποβολής 

προσφοράς του Αναδόχου και την υπ’ αριθμ. ………………………απόφαση ανάθεσης του 

έργου, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσίες για τη «Δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform)», στα πλαίσια του 

έργου: "Open up Entrepreneurship - OpEn”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την 

ΚΑ2/ΒΔ2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, του 

Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΤΟΧΟΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά: α) το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας δυναμικής, πολυγλωσσικής 
(Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ιταλικά) και διαδραστικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform) που θα λειτουργεί ως:  

o διαδικτυακός τόπος προώθησης και αξιοποίησης των προϊόντων και 
αποτελεσμάτων του έργου OpEn, συμπεριλαμβανομένου του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού μαθήματος που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου OpEn, 

o ψηφιακός χώρος κοινωνικής δικτύωσης για τα μέλη του δικτύου, 
προκειμένου να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα με υφιστάμενους/ εν 
δυνάμει επιχειρηματίες, πανεπιστήμια, φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης, (EΕK), εμπειρογνώμονες από σχετικούς εθνικούς φορείς, 
παρόχους ΕΕΚ, την ΕΕ, κ.τ.λ., 

β) τη μετατροπή του παρεχόμενου από τους εταίρους πολυγλωσσικού περιεχομένου  
σε κατάλληλη ψηφιακή και την εισαγωγή του στην πλατφόρμα, γ) τη δημιουργία 
των απαραίτητων εφαρμογών για τη διαχείριση του ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. 
βίντεο, εικόνες, κτλ),  δ) τις ενέργειες διασφάλισης της βέλτιστης λειτουργίας και 
ασφάλειας του συστήματος, ε) τις ενέργειες αύξησης επισκεψιμότητας του 
ιστοχώρου, καθώς και, στ) τη συντήρηση και υποστήριξη της διαχείρισης της 
πλατφόρμας έως τη λήξη του συνολικού έργου OpEn και τη σχετική εκπαίδευση 
των χρηστών-διαχειριστών της.  
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
3.1. Η διάρκεια του έργου, ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με 

την οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και του συνόλου του 
έργου.  

ΑΡΘΡΟ 4: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ   
4.1. Η εκτέλεση θα γίνει από Ομάδα Έργου όπως αυτή περιγράφεται, στην με αρ. 

πρωτ. …………… προσφορά του αναδόχου. 
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4.2. Η Ομάδα Έργου του Αναδόχου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ότι συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 
συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, του ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ απέναντι στα στελέχη του Αναδόχου. 

4.3. Αντικατάσταση των μελών της Ομάδας Έργου επιτρέπεται μόνο με στελέχη 
ανάλογων προσόντων και υπό την προϋπόθεση της γραπτής έγκρισης της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΣΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
5.1   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να φιλοξενήσει (hosting) την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα δικτύωσης (e-network platform) στον διακομιστή/ εξυπηρετητή 
(server)  του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

5.1. Οι απαιτούμενες μετακινήσεις για έρευνες πεδίου, συναντήσεις και 
συνεντεύξεις με υπευθύνους κ.λ.π. αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου και 
πραγματοποιούνται με δικά του μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
6.1. Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου και την παραλαβή του, καθώς 
και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης 
και Παραλαβής του έργου, που συγκροτείται με Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

6.2. Τα παραδοτέα του έργου ανά εργασία περιλαμβάνουν: 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Εξειδίκευση τεχνικών και 
λειτουργικών προδιαγραφών 
και των σεναρίων χρήσης (‘user 
case scenarios’) της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
δικτύωσης και σχεδιασμός 
«ομοιώματος» της πλατφόρμας 
(‘mock-up’) 

 Σενάρια χρήσης της 
πλατφόρμας (Use Case 
Scenarios) 

 Προσχέδιο πλατφόρμας 
(Wireframe) 

 «Ομοίωμα» της διαδικτυακής 
πλατφόρμας (Mock-up) 

σε δύο (2) ηλεκτρονικά 
αντίγραφα, στην Ελληνική και 
Αγγλική Γλώσσα 

15 ημέρες 
από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
λειτουργικού πρωτότυπου 
(prototyping) της πλατφόρμας 
δικτύωσης (e-Network 
platform) στην Αγγλική Γλώσσα 
και παρουσίαση του σε 
διαδικτυακή συνάντηση με τους 
Εταίρους με στόχο την 
αξιολόγηση της εμπειρίας των 
χρηστών με τη διεπαφή (user 
interface) και τη λειτουργία της 
πλατφόρμας (user experience). 

 Λειτουργικό πρωτότυπο 
(prototype = πρωτότυπο) της 
πλατφόρμας δικτύωσης (e-
Network platform) στην 
Αγγλική Γλώσσα, που να 
παρουσιάζει τη δομή, 
εμφάνιση, λειτουργία της 
πλατφόρμας και τις εφαρμογές 
της & αξιολόγηση από τους 
εσωτερικούς χρήστες (user 
testing) 

1 μήνα από 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Τεχνική ανάπτυξη, 
προγραμματισμός της 
πολυγλωσσικής πλατφόρμας 
και των απαραίτητων 

 Αρχική λειτουργική έκδοση της 
πολυγλωσσικής πλατφόρμας 
δικτύωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των 

2 μήνες από 
την 

υπογραφή 
της 
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εφαρμογών της για τη 
δικτύωση των μελών και τη 
διαχείριση περιεχομένου, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
χρηστών-διαχειριστών της, 
μετατροπή του παρεχόμενου 
από τους εταίρους 
περιεχομένου σε κατάλληλη 
ψηφιακή μορφή και εισαγωγή 
του περιεχόμενου. Δοκιμές 
απόδοσης, ενέργειες 
διασφάλισης βέλτιστης 
λειτουργίας (troubleshooting, 
etc.) και ασφάλειας της 
πλατφόρμας και ενέργειες 
αύξησης της επισκεψιμότητας 
της διαδικτυακής πλατφόρμας.  

εφαρμογών της (στην 
Αγγλική, Ελληνική, Ιταλική και 
Ισπανική γλώσσα) με το 
απαραίτητο πολυγλωσσικό 
περιεχόμενο. Ανάπτυξη και 
τοποθέτηση κατάλληλων 
λέξεων-κλειδιά κατόπιν 
ανάλυσης ανταγωνισμού 
βελτιστοποίησης μηχανών 
αναζήτησης (SEO) και 
καταχώρηση του ιστοχώρου 
στον κατάλογο μηχανών 
αναζήτησης κτλ.  

σύμβασης 

Ολοκλήρωση της τεχνικής 
ανάπτυξης της πολυγλωσσικής 
πλατφόρμας και των 
απαραίτητων εφαρμογών της 
κατόπιν απαραίτητων 
βελτιώσεων, προσθηκών, 
αλλαγών για την διασφάλιση 
της βέλτιστης λειτουργίας της. 
Μετατροπή περιεχομένου σε 
κατάλληλη ψηφιακή μορφή & 
εισαγωγή του στην πλατφόρμα. 
Δημιουργία Helpdesk, 
ηλεκτρονικού υποστηρικτικού 
(Manuals), εκπαιδευτικού 
υλικού (Tutorials και 
διασύνδεση με άλλες 
κοινωνικές πλατφόρμες και 
σχετικούς ιστοχώρους. 
Βελτιστοποίηση εμφάνισης της 
πλατφόρμας σε διάφορες 
συσκευές και λειτουργικά 
συστήματα. Εγκατάσταση/ 
φιλοξενία της πλατφόρμας στον 
διακομιστή/ εξυπηρετητή 
(server) του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 
Σχετική εκπαίδευση των 
χρηστών-διαχειριστών της   

 Τελική, πλήρως λειτουργική  
έκδοση της πολυγλωσσικής 
πλατφόρμας δικτύωσης, με 
όλο το ψηφιακό περιεχόμενο 
εισηγμένο, με λειτουργικό 
helpdesk και ηλεκτρονικό 
υποστηρικτικό/εκπαιδευτικό 
υλικό  χρήσης της πλατφόρμας 
(manual, tutorial-/s). Η 
πλατφόρμα και το 
υποστηρικτικό υλικό στην 
Αγγλική, Ελληνική, Ιταλική και 
Ισπανική Γλώσσα. 
Βελτιστοποιημένη εμφάνιση 
της πλατφόρμας σε διάφορες 
συσκευές και λειτουργικά 
συστήματα. Εξωτερική 
διασυνδεσιμότητα της 
πλατφόρμας με κοινωνικές 
πλατφόρμες δικτύωσης (social 
media), σχετικούς 
ιστοχώρους, συλλογικούς 
σελιδοδείκτες (social 
bookmarking) κτλ.  

3 μήνες από 
την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 

Συντήρηση και υποστήριξη της 
διαχείρισης της πλατφόρμας 
έως τη λήξη του έργου. 
Παρακολούθηση, ανάλυση, 
εξαγωγή και στατιστικών 
χρήσης της πλατφόρμας και 
σύνταξη έκθεσης/ αναφοράς 
σχετικά με τη λειτουργία/ 

 Έκθεση/ αναφορά σχετικά με 
τη λειτουργία και πιλοτική 
εφαρμογή της διαδικτυακής 
πλατφόρμας δικτύωσης  – 
έκδοση αποτελεσμάτων και 
αναλυτικών στατιστικών, στην 
Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα. 

15/09/2017 
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πιλοτική εφαρμογή της 
πλατφόρμας. 

Το σύνολο των παραδοτέων θα πρέπει να παραδοθούν σε τελική και πλήρως 
επεξεργάσιμη μορφή. Σημειώνεται ότι όλα τα επιμέρους υλικά τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των τελικών προϊόντων θα παραδοθούν στον 
τελικό δικαιούχο σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. βιβλιοθήκη εικόνων, φωτογραφιών, 
σχεδίων, γραφημάτων αρχεία γραμματοσειρών κλπ.)  
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ     
7.1. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του 

Έργου. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:  

- Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην σύμβαση και την διακήρυξη τα οποία ελέγχονται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει i) προφορικά τον ανάδοχο για παρατηρήσεις, διευκρινήσεις, 
διορθώσεις (ήσσονος σημασίας) που τυχόν προκύψουν στα παραδοτέα ii) 
εγγράφως μέσα σε επτά  (7) ημέρες εφ' όσον διαπιστωθούν 
συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με τις προδιαγραφές των Παραδοτέων 
ή μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου βάσει των οριζομένων 
στην παρούσα.  

-  Στην προηγούμενη περίπτωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επανυποβάλει τα Παραδοτέα με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις, εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την 
ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών 
παρατηρήσεων της Επιτροπής. Εάν τα επανυποβληθέντα Παραδοτέα δεν 
θεωρηθούν και πάλι κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
ικανοποιητικά, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός 
δεκαπέντε ημερών (15) ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να 
κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου. 

7.2. Η Επιτροπή Παρακολούθησης  και παραλαβής του έργου καθώς και η 
Αναθέτουσα Αρχή έχουν το δικαίωμα στο πλαίσιο της παρακολούθησης του 
έργου να ζητούν ενδιάμεσες εκθέσεις για την πορεία του με σχετικά στοιχεία 
και να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε συσκέψεις κατά την διάρκεια του έργου, 
όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή 
γενικώς θέματα που ανακύπτουν και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και 
διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί τις 
σχετικές οδηγίες και κατευθύνσεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής 
και σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ακολουθεί τις σχετικές οδηγίες και 
κατευθύνσεις τότε η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες 
περί κηρύξεως του αναδόχου ως έκπτωτου.  

7.3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου εκδίδει σχετικό 
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο των παραδοτέων του 
Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας σύμβασης.   

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
8.1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το σύνολο του ζητούμενου έργου ανέρχεται σε 

………………………………………………………………….ΕΥΡΩ (…………………ευρώ) 
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, και κάθε υπέρ τρίτου 
κράτηση, σύμφωνα με την προσφορά του.  

8.2. Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για 
την εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 
έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:  

- Η αμοιβή των μελών της Ομάδας Έργου του Ανάδοχου,  

- Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της παρούσας Σύμβασης, όπως και οι απαιτούμενες 
μετακινήσεις για την ορθή υλοποίηση της μελέτης – σχεδίου δράσης, για 
συναντήσεις και συνεντεύξεις με υπευθύνους, κ.λπ.,  

- Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία 
οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων 
(προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.  

8.3. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του αναδόχου κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών που θα αναλάβει σύμφωνα με την 
σχετική σύμβαση.  

8.4. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει 
τον Ανάδοχο. 

8.5. Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος υποβάλλει α) τιμολόγιο β) 
αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
9.1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με μια δόση (100% του 

συμβατικού τιμήματος), μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής όλων των 
παραδοτέων του έργου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας. 

9.2. Για την είσπραξη απαιτείται και η προσκόμιση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας. Για κάθε φάση που ολοκληρώνεται η αρμόδια 
επιτροπή θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο θα παραδίδει στην 
αρμόδια διεύθυνση για την πληρωμή του αναδόχου 

9.3. Όλα τα ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα εκφράζονται σε ευρώ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

9.4. Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές θα ακολουθούν την ροή χρηματοδοτήσεων 
του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής 
ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν την μη έγκαιρη καταβολή 
πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει 
να εκτελεί το έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά.  

9.5. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή 
οποιαδήποτε υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη 
έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την Αναθέτουσα Αρχή.   

9.6. Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13. 

9.7. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση 
υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι 
οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
10.1. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, 
αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 
και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως 
προδιαγράφηκε.  

10.2. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑ -ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-13. Σε περίπτωση που για 
οιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο χρηματοδότηση, η 
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της εν λόγω σύμβασης 
αζημίως υπέρ αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της 
συμφωνημένης αποζημίωσης από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε 
υπαναχώρηση από τις συμβατικές του υποχρεώσεις.  

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΛΥΣΗ, ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
11.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος υπαιτίως δεν υλοποιεί το έργο με τον τρόπο που ορίζεται 
στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο επανειλημμένες γραπτές οχλήσεις 
της Αναθέτουσας Αρχής, 

β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
εκκαθάριση, 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, 

γ) εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα 
σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.  

11.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 
Ανάδοχο της εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας.  

11.3. Με την μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: 

α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, 
παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεως του που πηγάζει από 
τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για τη διασφάλιση 
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων, 

β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή και 
δεν έχει οριστεί στην παρούσα σύμβαση, όποιο έργο, εργασία ή 
προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του 
καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά έγγραφα και μέσα 
(μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν 
το ίδιο.  

11.4. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα 
Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους του έργου καθώς και 
κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. 

11.5. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού 
πληρωτέου, σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις 
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων.  

11.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο 
αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που υπέστη. Σε κάθε περίπτωση η 
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αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί 
στον Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ    
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να διακόπτει την εφαρμογή 
μέρους ή ολόκληρης της Σύμβασης, με έγγραφη γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, 
στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία τη διακοπή, η 
ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η πιθανολογούμενη εύλογη διάρκειά της. 
Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί, και 
οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών 
αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 
Μετά την άρση των λόγων που υπέβαλαν την διακοπή, η Αναθέτουσα Αρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ    
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, χωρίς να 
καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει 
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της 
σύμβασης, από αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά 
στο συγκεκριμένο έργο,  
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται, αναλογικά, οι 
διατάξεις του  άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/2007). Στην περίπτωση 
αυτή καταπίπτει επίσης αυτοδικαίως η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης υπέρ της 
Αναθέτουσα Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ    
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή να εκχωρήσει σε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτο το δικαίωμα 
είσπραξης της συμβατικής αμοιβής, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
15.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο 

Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή 
που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, ούτε κοινοποιεί 
στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη 
Σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι 
υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 
υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 
αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 

15.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το 
έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, 
εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου από τον ανάδοχο 
στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με 
τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση. 
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15.3. Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα 
λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την 
Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' οιονδήποτε τρόπο 
αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης 
και εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:  

α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου 
ανταγωνισμού ούτε θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε 
τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του 
σχετικά με το Έργο.  

β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο 
πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή 
να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών 
που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια 
πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο. 

Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή 
ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση διακριτικής της 
ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς 
αποζημίωση. 

15.4. Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων 
της Σύμβασης και η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο 
τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις κυρώσεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 
Α/150/2007).  

 
ΑΡΘΡΟ 16: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
Όλο το έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον 
Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, 
προδιαγραφές, κ.λπ., είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος 
μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν 
επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 37 του Π.Δ. 118/2007, υπό την 
προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς 
. 
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών 
του, σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους 
και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 
συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα 
Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του 
σχετικού αιτήματος τους Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. 
 



 

48 

ΑΡΘΡΟ 18: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή θα παράσχει στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου τις βασικές 
κατευθύνσεις, και διευκρινίσεις που είναι απαραίτητες για την παροχή των 
υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα και εν γένει κάθε υποστήριξη που 
είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιδείξει όλες τις απαραίτητες ικανότητες και 
επιδεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται 
στην παρούσα σύμβαση. Επίσης, δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει το έργο σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς και τους κανόνες της γνώσης 
και της επιστήμης.  
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά 
κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια 
της ισχύος της σύμβασης. 
Επί διαφωνίας η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία. Εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
21.1. Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα 

δύο συμβαλλόμενα μέρη. 

21.2. Η παρούσα Σύμβαση με την προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, αποτελούν ένα ενιαίο και 
ολοκληρωμένο σύνολο και στηρίζεται στα εξής έγγραφα: 

(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
(β) Προσφορά του Αναδόχου 
(γ) Απόφαση ανάθεσης έργου 
και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή 

παραλείψεων. 
21.3. Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από 

τους συμβαλλόμενους σε τρία πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν 
στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.  

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 

…………………………………………… 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

…………………………………… 
…………………………………… 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

ΕΚΔΟΤΗΣ........................................... 

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για εξακόσια ευρώ (600,00€) 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … 

ΤΚ ………..,}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………  

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των Εξακοσίων ευρώ για 

τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ 

ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ για την παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη «Δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύωσης (e-network platform)», στο πλαίσιο του 

έργου: «Open up Entrepreneurship - OpEn», συγχρηματοδοτούμενου από το 

Πρόγραμμα Erasmus+ 2015, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη 

συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. }  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 

μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. }  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………  
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(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 

τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί 

πριν από την ημερομηνία λήξη της.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

Ημερομηνία έκδοσης...........................  

Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 46, Τ.Κ. 10433, ΑΘΗΝΑ 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ.......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός 

……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία 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 ………........, σύμφωνα με τη με 

αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και 

υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, 

μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα 

απαλλάξουμε τον πελάτη μας τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη 

δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από 

την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της παρούσας 

εγγυητικής επιστολής. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

 


