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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Ελλάδος 

Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 46,  

10433- Αθήνα  

Τηλέφωνο: 210 8846852 

Fax: 210 8846853 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

  

 Αθήνα: 19/6/2018 

 Αρ. πρωτ. 10996 

  

 

Επαναδημοσίευση πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου 

«Διεξαγωγή ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την αποτύπωση της 

οικονομικής συγκυρίας και τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων του ευρύτερου 

οικονομικού περιβάλλοντος», (αριθμ. 2/2018) 

 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας, Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) έχοντας υπόψη: 

 

 Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

 τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 

1,  

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

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,  

 τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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 το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού 

Εσωτερικών 

 τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

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

 τον ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 τον ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 

Πολιτιστικά Θέματα»,  

 το π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία»,  

 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης» 

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

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 την με αριθμ. 9841/26-7-2016 απόφαση ένταξης της πράξης «Παρεμβάσεις της 

ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 

5003864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020». 

 την από 28/11/2017 απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την έγκριση 

διενέργειας του διαγωνισμού και την από 12/6/2018 απόφαση του Δ.Σ σχετικά με την 

επαναδημοσίευση της με αριθμ. 10984/7-6-2018 διακήρυξης (ΑΔΑΜ  

18PROC003225548 2018-06-07) λόγω διόρθωσης των τεχνικών προδιαγραφών.  

 τον από 13/5/2015 κανονισμό προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και σύναψης 

συμβάσεων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  

 
 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ ΕΙ 
  

Πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για την ανάθεση του έργου 

«Διεξαγωγή ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων για την αποτύπωση της 

οικονομικής συγκυρίας και τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων του ευρύτερου 

οικονομικού περιβάλλοντος», (αριθμ. 2/2018) με σφραγισμένες προσφορές και με 

κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

σχέσης ποιότητας-τιμής.  
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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 1 «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης 

οικονομικού περιβάλλοντος μικρομεσαίων επιχειρήσεων» της πράξης «Παρεμβάσεις της 

ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 

5003864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ, με 79311200-9 Υπηρεσίες 

διεξαγωγής ερευνών.  

 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 54.435,48€ (πενήντα τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά) πλέον του αναλογούντος 

Φ.Π.Α. 24%  

1. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4η Ιουλίου 2018, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν γραπτές 

σφραγισμένες προσφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν τον φάκελό της προσφοράς τους αυτοπροσώπως ή 

με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή που 

να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) στη διεύθυνση 

Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, η προσφορά 

πρέπει να παραληφθεί μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

και η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων 

προσφοράς που θα αποσταλούν.  

2. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 

εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 5η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 

μ.μ., στα Γραφεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (Αριστοτέλους 46, ΤΚ 10433, Αθήνα) από την 

τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί. 

4. Η παρούσα έχει δημοσιευτεί στο δικτυακό τόπο www.imegsevee.gr και στο Κεντρικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

5. Περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από 

τον φορέα, τηλ. 210-8546852 εσωτ. 325.  

6. Συμπληρωματικές πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. για το διαγωνισμό μπορούν να 

ζητηθούν εγγράφως το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

υποβολής προσφορών και αυτές θα παρέχονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή, 

το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών. 

 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

 

 

Γεώργιος Ασμάτογλου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

 

1.1 Χρηματοδότηση της σύμβασης  

 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 «Μηχανισμός μελέτης και ανάλυσης 

οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων» της πράξης 

«Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών 

του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με 

κωδικό ΟΠΣ 5003864 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.  
 

1.2 Δικαίωμα συμμετοχής 

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

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

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 

έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 

ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Οι 

απαιτήσεις σε σχέση με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά 

από όλα τα μέλη της ένωσης.  

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

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

 
1.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 

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

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

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους:  

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

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

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

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

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

φορέα,  

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

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

3691/2008 (Α΄ 166), 

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

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

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

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

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. 

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

(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα 

αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 

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

Επιπλέον αν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, 

οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 

ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος 
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αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.». 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 

του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

 

3. Όταν ο προσφέρων βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

β) Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 23 της παρούσας,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

την ακεραιότητά του,  

(i) του επιβλήθηκε, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 

4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παραγράφους 5-9 του άρθρου 73 του 

ν.4412/2016.  
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1.4 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

 

Κάθε διαγωνιζόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1.2 και δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1.3, οφείλει κατά την 

ημερομηνία υποβολής της προσφοράς να πληροί επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια: 

 

1.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται:  

α) Να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου, για 

τρία (3) τουλάχιστον έτη, ήτοι για 36 μήνες. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. 

 

1.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν κατά τα τρία τελευταία 

φορολογικά έτη (δηλαδή 2014,2015,2016) μέσο όρο κύκλου εργασιών κατ’ελαχιστον το 

διπλάσιο του προϋπολογισμού του έργου.  

 

1.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται::  

 

α) Να έχουν υλοποιήσει και ολοκληρώσει από 1/1/2015 έως και την υποβολή της 

προσφοράς, τουλάχιστον πέντε (5) συναφή έργα. Ως συναφές έργο ορίζεται η διεξαγωγή 

ερευνητικών εργασιών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων αναφορικά με το οικονομικό, 

επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον των μικρών επιχειρήσεων σε 

αντιπροσωπευτικό δείγμα άνω των 500 επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

δευτερογενή και τριτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας.  

 

β) να διαθέτουν κατάλληλη ομάδα έργου, η οποία θα πρέπει να αποτελείται από 1) την 

«Υποομάδα οργάνωσης» και 2) την «Υποομάδα υλοποίησης». 

 

-Η «Υποομάδα οργάνωσης» θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον από τρία (3) μέλη 

συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου έργου. Ο Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε συναφή έργα όπως οριστήκαν στο σημείο α. Το 

σύνολο των μελών της «Υποομάδας οργάνωσης» θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κάτοχοι 

πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και να διαθέτουν τουλάχιστον τριετή 

επαγγελματική (μελετητική/ερευνητική) εμπειρία και να έχουν συμμετάσχει σε 

τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα. Επιπλέον ένα (1) μέλος θα πρέπει να είναι στατιστικός 

επιστήμονας.  

-Η «Υποομάδα υλοποίησης» θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

έμπειρους ερευνητές/συνεντευξιοληπτες που έχουν λάβει θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση.  

γ) να διαθέτουν για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σύγχρονο, 

εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο υποστηρίζει την υλοποίηση ποσοτικών 

ερευνών πεδίου, τουλάχιστον 25 θέσεων. 
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1.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

 

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

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών τους με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.4412/2016. Στην περίπτωση 

αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την 

προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται.  

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

τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 

Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 

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

υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.  

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

κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και 

χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 

στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Υπό τους ίδιους 

όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

2.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων.  

 

 

Α/Α 

Κριτηρίου 

Περιγραφή κριτηρίου  Συντελεστής 

Βαρύτητας 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Μεθοδολογία, εργασίες και 

χρονοδιάγραμμα 
70% 

Κριτήριο 1.1 

Παρουσίαση μεθοδολογίας, τεχνικών και εργαλείων 

και της καταλληλότητας τους για την υλοποίηση του 

έργου 

40% 

Κριτήριο 1.2 

Σαφήνεια και πληρότητα της προσφοράς ως προς την 

κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων 

του προς ανάθεση έργου 

15% 

Κριτήριο 1.3 

Ανάλυση των απαιτούμενων φάσεων (επιμέρους 

εργασιών) και των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων  

υλοποίησης κάθε έρευνας μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων 

15% 

ΟΜΑΔΑ Β’ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ομάδα και διοίκηση έργου 
30% 

 

Κριτήριο 2.1 

Σύνθεση, πληρότητα και συμπληρωματικότητα της 

προτεινόμενης ομάδας έργου ως προς τις ειδικότητες 

και τις γνώσεις που αντιστοιχούν στις ανάγκες του 

έργου  

20% 

Κριτήριο 2.2 
Διοίκηση του έργου: περιγραφή του συστήματος 

λειτουργίας και διοίκησης της Ομάδας έργου 10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 1+2 100% 

 

 

2.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.  

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

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της 

προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 

κριτηρίων. 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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Η τεχνική και η οικονομική προσφορά σταθμίζονται με συντελεστή βαρύτητας 85% η 

τεχνική και 15% η οικονομική προσφορά.  

Συμφερότερη Προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο Λ, όπου το Λi 

υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον ακόλουθο τύπο: 

 

Λi = 0,85*(Βi/Bmax) + 0,15*(Kmin/Ki) 
όπου,  

Bi = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία προσφοράς διαγωνιζομένου  

Bmax = Συνολική Τεχνική Βαθμολογία της προσφοράς που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη 

τεχνική βαθμολογία.  

Κi = Κόστος προσφοράς διαγωνιζομένου όπως αναφέρεται στο τελικό σύνολο του πίνακα 

της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.5  

Κmin = Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που υποβλήθηκε από διαγωνιζόμενο,  

Ως πλέον συμφέρουσα προσφορά ανακηρύσσεται αυτή που παρουσιάζει το μέγιστο Λi 

στον παραπάνω τύπο. Ο υπολογισμός του Λi γίνεται μέχρι το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας υπολογίζονται και τα υπόλοιπα δεκαδικά ψηφία του αποτελέσματος 

 

 

2.3 Περιεχόμενα φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

 

Ο φάκελος των Δικαιολογητικών Συμμετοχής περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 

1) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986.  

Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 

Οικονομικών Φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 

αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν 

βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ.2 και 73 παρ.4 εδ. α’ 

και θ’ του ν. 4412/2016.  

Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης συντάχθηκε σύμφωνα με την 

Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ. Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και 

υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής: 

- Το Μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 

(ΙΙ,ΙΙΙ,IV & VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα κατά περίπτωση και μόνο στα 

πεδία που έχουν επιλεγεί από την Αναθέτουσα Αρχή, όπως εμφαίνεται στο συνημμένο 

ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 

- Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την 

υπογραφή του κατά νόμου υποχρέου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι: 

Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, πρέπει να συμπληρώσει και να 

υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή της ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί 

και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ.  

Για το μέρος IV συμπληρώνεται μόνο η Ενότητα α.  

 

Γενικοί όροι στην υποβολή των προσφορών  

 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται 

πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα.  

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.  
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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.  

 

 

2.4 Περιεχόμενα φακέλου Τεχνικής Προσφοράς 

 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για την 

υλοποίηση του έργου. Ειδικότερα θα πρέπει να αναφέρει τα παρακάτω τουλάχιστον τα 

παρακάτω: 

 

 

ΟΜΑΔΑ Α’ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:  Μεθοδολογία, εργασίες και χρονοδιάγραμμα 

Α) Περιγραφή με τεχνικούς όρους της ερευνητικής μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

συγκρότηση του ερωτηματολογίου, τη διενέργεια των συνεντεύξεων, τη συλλογή των 

στοιχείων, την επίβλεψη της ποιότητας συλλογής τους και την επεξεργασία των 

δεδομένων. Παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους.  

Β) Παρουσίαση του πληθυσμού επί του οποίου θα εφαρμοστεί η διαδικασία εξαγωγής 

δείγματος και ανάλυση της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος.  

Γ) Περιγραφή των εργαλείων-εφαρμογών καταχώρησης των απαντήσεων, που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και τη διαχείριση των 

κλήσεων. 

Δ) Περιγραφή βήμα – βήμα του τρόπου επιλογής και συγκρότησης του δείγματος κατά τη 

στρωματοποίηση ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα μέχρι τέλους και να 

αποφεύγονται αποκλίσεις με βάση τα κριτήρια (κλάδος, αριθμός απασχολουμένων, κοκ). 

Επίσης παρουσίαση της μέγιστης δυνατής (θεωρητικής) απόκλισης ανά τιμή συχνοτήτων. 

Ε) Περιγραφή των φάσεων, των επιμέρους εργασιών της κάθε φάσης και σύνδεσής τους 

με τα επιμέρους παραδοτέα για την υλοποίηση κάθε έρευνας μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων.       

 

 
Β’ Ομάδα και διοίκηση έργου  

ΟΜΑΔΑ Β’ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ομάδα και διοίκηση έργου  

Α) Οργανόγραμμα, σύνθεση, συμπληρωματικότητα και λειτουργία της ομάδας έργου 

(τρόπος συνεργασίας των μελών, ροή εργασιών και εξειδίκευση των ρόλων), σε σχέση με 

τις απαιτήσεις του έργου. 

Σημειώνεται ότι η σύνθεση της ομάδας έργου θα πρέπει να ακολουθεί τις απαιτήσεις και 

τις προδιαγραφές της παραγράφου 1.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, δηλαδή 

να αποτελείται από: 1) την «Υποομάδα οργάνωσης» και 2) την «Υποομάδα υλοποίησης». 

-Η «Υποομάδα οργάνωσης» θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) μέλη 

συμπεριλαμβανόμενου του Υπεύθυνου έργου. Ο Υπεύθυνος έργου θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρία σε συναφή έργα όπως οριστήκαν στο σημείο α της 

παραγράφου 1.4.3. Το σύνολο των μελών της «Υποομάδας οργάνωσης» θα πρέπει να 

είναι τουλάχιστον κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και να διαθέτουν 

τουλάχιστον τριετή επαγγελματική (μελετητική/ερευνητική) εμπειρία και να έχουν 

συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρία (3) συναφή έργα. Επιπλέον ένα (1) μέλος θα πρέπει να 

είναι στατιστικός επιστήμονας.  
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-Η «Υποομάδα υλοποίησης» θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

έμπειρους ερευνητές/συνεντευξιολήπτες που έχουν λάβει θεωρητική και πρακτική 

εκπαίδευση.   

Β) Συμπληρωμένο τον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία 

απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου. 

 

Ονοματεπώνυμο 

Στελέχους 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Επίπεδο 

γνώσεων 

Αρμοδιότητες / 

καθήκοντα 

    

    

 

Γ) Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά, για κάθε 

στέλεχος της ομάδας της υποομάδας οργάνωσης βιογραφικό σημείωμα με λεπτομερή 

αναφορά σε τίτλους σπουδών και  επαγγελματική εμπειρία. Για την υποομάδα υλοποίησης 

απαιτείται η υποβολή απλής λίστας με τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα την 

στελεχώσουν.    

 

Δ) Περιγραφή της δομής και οργάνωσης του έργου με σαφή αναφορά στον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης του έργου καθώς και του τρόπου επικοινωνίας της ομάδας 

έργου με την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.5 Περιεχόμενα φακέλου οικονομικής προσφοράς  

 

Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα περιλαμβάνει: 

Το ποσό σε ευρώ το οποίο θα αναλύεται σε καθαρό ποσό, ΦΠΑ που αντιστοιχεί καθώς και 

συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ολογράφως και αριθμητικά) έναντι του 

οποίου προτίθεται να εκτελέσει ο ανάδοχος το προκηρυσσόμενο έργου. 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα: 

 

Α/Α Περιγραφή/παραδοτέο 
Αξία χωρίς ΦΠΑ 

(€) 

ΦΠΑ 

(€) 

Συνολική 

αξία με ΦΠΑ 

(€) 

1     

2     

3     

…ν     

ΣΥΝΟΛΟ    

 

 

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.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών 

του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανόμενων των υποχρεώσεων 

προς τρίτους (δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.τ.λ.) και του συνόλου των δαπανών 

ασφάλισης του προσωπικού που θα απασχολεί.  
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2.6 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 88 του ν. 

4412/2016.  

 

 

2.7 Ισχύς των προσφορών 

 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για έξι (6) 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. 

Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

2.8 Τρόπος Υποβολής των προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική 

γλώσσα εις διπλούν (σε ένα πρωτότυπο και σε ένα αντίγραφο), 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 τον διαγωνισμό: Ινστιτούτο 

Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, 

Εμπόρων Ελλάδος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

III. Τον αριθμό της διακήρυξης: 2/2018 και την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού:……………… 

IV. Τον τίτλο: «Επιλογή αναδόχου ………………………………………………………………» 

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

τηλέφωνο, fax κλπ). 
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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 σφραγισμένο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». 

II. Το φάκελο της τεχνικής προσφοράς στον οποίο θα περιέχονται τα στοιχεία της 

τεχνικής προσφοράς σφραγισμένο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

III. Το φάκελο της οικονομικής προσφοράς σφραγισμένο, και 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. 

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 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».  

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. 
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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 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. Η Επιτροπή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 

προκειμένου να καταλήξει στις κατ’αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές. 

Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση, αποσφραγίζεται και υπογράφεται ο φάκελος της 

«ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για τα τους υποψήφιους που πέρασαν επιτυχώς το στάδιο 

ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Στην συνέχεια ελέγχεται από την επιτροπή το 

περιεχόμενο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι 

σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. 

Ο φάκελος της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου των «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  

Για όλα τα παραπάνω, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το 

οποίο παραδίδει στο ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

 

3.3 Αξιολόγηση προσφορών 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού γίνεται με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και 

πραγματοποιείται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης με βάση την παρακάτω 

διαδικασία: 

 

Διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – βαθμολόγησης τεχνικής 

προσφοράς  

 

Ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων ως προς την ορθότητα και την 

πληρότητά τους και τα αποτελέσματα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα.  

Στη συνέχεια και για τις προσφορές που πέρασαν επιτυχώς των φάση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής πραγματοποιείται η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην διακήρυξη και συνάσσεται το σχετικό 

πρακτικό.  

 

Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς  

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 

την κατάταξη τους και συντάσσει το σχετικό πρακτικό.  

 

3.4 Ενημέρωση συμμετεχόντων  
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Για όλα τα παραπάνω στάδια, η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό 

και το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, η οποία ενημερώνει γραπτά ή 

ηλεκτρονικά τους υποψηφίους αναδόχους σχετικά με τα αποτελέσματα και την απόφαση 

ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. 

 

3.5 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών κατά την κατακύρωση 

 

Ο προσωρινός ανάδοχος για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 1.3 και των ζητούμενων κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 1.4, 

υποβάλει τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ανακηρυχτεί οριστικός ανάδοχος 

του έργου.  

 

Α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), από το οποίο 

προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για τα κάτωθι αδικήματα: 

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

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

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

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

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

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

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 

καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

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

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 

2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

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

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

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

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

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

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση αυτή αφορά 

ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

18PROC003287121 2018-06-19



 

 

 

17 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2) Πιστοποιητικά, που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία 

να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, κατά 

την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). 

 

3) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές 

του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

(άρθρο 80 Ν.4412/2016). 

 

4) Πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό 

πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 

υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από 

την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους 

ή χώρας. 

 

5) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 

δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 α) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δηλαδή τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

 (γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

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

οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν 

είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 

άρθρου 23 της παρούσας,  

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

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
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αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

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

την ακεραιότητά του,  

(i) του επιβλήθηκε ποινή, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016 η ποινή του αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις. 

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

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στα σημεία 1-4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

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

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

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

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.4. 

 

Β) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

 

1) Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου 

του κράτους εγκατάστασης.  

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

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 

μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 

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

τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 

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

δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 

ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής 

στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

 

2) Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

 

Γ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.4.2 (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια) προσκομίζουν: 

 

1) 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.  

 

Δ) Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 1.4.3 (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα) προσκομίζουν: 
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1) Κατάλογο των συναφών έργων που απαιτούνται από τον διαγωνιζόμενο. 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 

 Ρόλος του προσφέροντος (κύριος συμβαλλόμενος, συμπράττων, υπεργολάβος, 

ειδικό αντικείμενο συμμετοχής) 

 Άλλοι συμμετέχοντες 

 Ποσοστό συμμετοχής του προσφέροντος (ποσοστιαία και σε οικονομικά μεγέθη) 

 Έτος ολοκλήρωσης του έργου 

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

τιμολόγια, συνοδευόμενα απαραίτητα από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα 

παραλαβής, συντασσόμενα από την Αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που είναι 

ανέφικτη η προσκόμιση των πιστοποιητικών αυτών 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.  

 

2)Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των προτεινόμενων στελεχών για την υποομάδα 

οργάνωσης, 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 1.4.3 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. Για την 

υποομάδα υλοποίησης απαιτείται να υποβληθεί απλή λίστα με τα ονοματεπώνυμα των 

ατόμων που θα την στελεχώσουν.   

 

3) Αποδεικτικά υλοποίησης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για τους 

ερευνητές/συνεντευξιολήπτες που θα χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων και θα αποτελέσουν την υποομάδα υλοποίησης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 1.4.3.   

 

4)Τεχνική έκθεση των προδιαγραφών του τηλεφωνικού κέντρου που θα διαθέσουν 

για την υλοποίηση των τηλεφωνικών συνεντεύξεων, από την οποία να προκύπτει 

επάρκεια για την υλοποίηση ποσοτικής έρευνας πεδίου, σύμφωνα με το σημείο γ) της 

παραγράφου 1.4.3.  

 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο: 

 

1) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

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

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

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
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υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου.  

 

ΣΤ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν:  

 

1) Ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ των μελών της ένωσης, στο οποίο: 1) να συστήνεται 

ή ένωση ή κοινοπραξία 2) να δηλώνουν από κοινού ότι αναλαμβάνουν εις ολόκληρο την 

ευθύνη για την εκπλήρωση του έργου 3) να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια 

το μέρος του έργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος της ένωσης κοινοπραξίας στο σύνολο 

της προσφοράς 4) να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για τον συντονισμό και τη 

διοίκηση όλων των μελών της ένωσης/ κοινοπραξίας, 

 

2) Τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 

του ν. 4412/2016. 

 

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 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. 

 

 

3.6 Αποτελέσματα – Κατακύρωση 

 

Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τον φάκελο των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην συνέχεια τα ελέγχει ως προς την πληρότητα και 

την νομιμότητά τους. Στην περίπτωση που τα κρίνει αποδεκτά εισηγείται με πρακτικό της 

στο Δ.Σ του φορέα την οριστική κατακύρωση του έργου στο ανάδοχο. Η ανακοίνωση της 

κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον ανάδοχο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

 

 

3.7 Ματαίωση, ακύρωση διαγωνισμού  

 

Η αναθέτουσα αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης εφόσον η διαδικασία 

απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων 

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
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β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την 

αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97, του Ν.4412/2016 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

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

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1 και 2, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με 

τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων 

προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου 

οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την 

επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των 

όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, 

εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 

άρθρων αυτών. 

 

 
3.8 Ενστάσεις 

 

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται με βάση το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.Για την 

άσκηση ένστασης κατά της Διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) μέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για την άσκηση ένστασης 

κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) μέρες από 

την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο. Επιστρέφεται δε, αν η ένσταση γίνει δεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ένστασης βάσει του σχετικού Πρακτικού της 

αρμόδιας Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 

άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

 

 
3.9 Εγγυήσεις  

 

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει ανάθεση του διαγωνισμού, υποχρεούται να προσέλθει 

μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση της ανάθεσης, για υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους ίσο με το 5% 

επί της συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. Η εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο μήνες 

μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 

Αναδόχου. 

Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή των υπό 

προμήθεια υλικών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 

συμβαλλόμενους. 

 

 
3.10 Υπεργολαβία  

 
Λόγω του αντικειμένου και της φύσης του έργου το οποίο είναι η διενέργεια ερευνών 

μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει σε 

υπεργολάβο το τμήμα της διενέργειας των τηλεφωνικών συνεντεύξεων.  

 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν 

αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους 

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά 

τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, 

τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 

της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 

υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει 

δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 

από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

4.1 Κατάρτιση σύμβασης 

 
Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 

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

σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ προσκομίζοντας τη 

σχετική εγγυητική καλής εκτέλεσης, η οποία αντιστοιχεί στο 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. 

Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιασθεί, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο.  

Στη συνέχεια το ΙΜΕ 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. 

 

 

4.2 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις 

 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τμήματα μετά την παράδοση του κάθε επιμέρους 

παραδοτέου του έργου και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής ως εξής: 

 

1ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

2ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

3ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

4ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

5ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

6ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

7ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

8ο παραδοτέο: 11 % του συμβατικού τιμήματος του έργου 

9ο παραδοτέο: 12 % του συμβατικού τιμήματος του έργου* 

 

*Η διαφοροποίηση στην τιμή του 9ου παραδοτέου έχει γίνει για λόγους 

στρογγυλοποίησης. 

 

Η πληρωμή εξαρτάται από τη ροή χρηματοδότησης από την Αρχή Διαχείρισης του Έργου. 

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. 

 

 

4.3 Παραλαβή του έργου 

 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ έχει συστήσει Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου με 

την σχετική απόφαση του Δ.Σ. Η παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 
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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 εγγράφως μέσα σε δέκα (10) 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 δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης ή παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών 

παρατηρήσεων της Επιτροπής. 

Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, 

η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα 

(10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος 

θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.  

Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την 

κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του 

Αναδόχου 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.  

 

 
4.5 Ανωτέρα βία  

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

 

 

4.6: 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. 

 

 
4.7 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 
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ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο έναντι του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την εκτέλεση της 

σύμβασης.  

 

 
4.8 Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου 

 

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, τις συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

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

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 

αρμοδιότητάς τους.  

Η αθέτηση της υποχρέωσης της ανωτέρω παραγράφου συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της παρ. 4, εδ. θ του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

5.1 Αντικείμενο εργασίας 

 

Αντικείμενο του υπό προκήρυξη έργου αποτελεί η διεξαγωγή εννέα (9) πανελλαδικών  

ερευνών με προσωπικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε επιλεγμένο δείγμα μικρών 

επιχειρήσεων (μέχρι 50 απασχολούμενοι σύμφωνα με το σχετικό ορισμό των ΜΜΕ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν έρευνες μέσω τηλεφωνικών 

συνεντεύξεων σε επιχειρήσεις, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν την υλοποίηση των κάτωθι 

κατηγοριών ερευνών που θα υλοποιηθούν από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : 

Α) Έρευνες οικονομικής συγκυρίας ΜΜΕ (κλίματος) στις οποίες γίνεται σαφής καταγραφή 

των τάσεων του οικονομικού κλίματος καθώς και παρακολούθηση των βασικών δεικτών 

λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων σε τακτική βάση, ενώ παράλληλα επιχειρείται 

οικονομική πρόβλεψη. 

Β) Έρευνες για ειδικά θέματα της οικονομικού περιβάλλοντος ενδιαφέροντος της ΓΣΕΒΕΕ 

και του μηχανισμού. 

Γ) Έρευνες συγκέντρωσης και παρακολούθησης δεικτών της ετήσιας έκθεσης.  

Η μεθοδολογία των ερευνών πρέπει να γίνει σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 

διεξαγωγής ερευνών ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της διαδικασίας και η αξιοπιστία 

των συμπερασμάτων. 

 

5.2 Απαιτούμενη μεθοδολογία υλοποίησης 

 

Οι  έρευνες μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων θα υλοποιηθούν με στρωματοποιημένη 

τυχαία δειγματοληψία και η επιλογή του δείγματος θα πρέπει να διασφαλίζει τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.  

Για κάθε μία από τις έρευνες το δείγμα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 800 μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου της κάθε  

έρευνας  υπολογίζεται περίπου σε 25. 

Ειδικότερα, τα σταθερά κριτήρια στρωματοποίησης του δείγματος είναι:  

[1] ο κλάδος (με τρία επίπεδα: μεταποίηση, εμπόριο, λοιπές υπηρεσίες),  

[2] η έδρα της επιχείρησης ώστε να καλύπτεται το κριτήριο της γεωγραφικής διασποράς, 

με 4 επίπεδα με μεθοδολογία NUTS1 (EL3 Αττική,EL4 Νησιά Αιγαίου-Κρήτη, EL5 Βόρεια 

Ελλάδα, EL6 Κεντρική Ελλάδα) 

[3] ο αριθμός των απασχολούμενων στην επιχείρηση με 3 επίπεδα 

(αυτοαπασχολούμενοι/0 προσωπικό, πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 1-9 άτομα 

και μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό 10-49 άτομα). 

 

Θα πρέπει ωστόσο, για λόγους περαιτέρω στατιστικής επεξεργασίας εκ μέρους του ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ, κατά την υλοποίηση της έρευνας να καταγράφονται, σε κάθε μεμονωμένη 

τηλεφωνική συνέντευξη, τα παρακάτω δεδομένα: 

[1] Αριθμός εργαζομένων (με 5 επίπεδα: αυτοαπασχολούμενοι, 1-5 εργαζόμενοι, 6-9 

εργαζόμενοι, 10-25 εργαζόμενοι, 26-50 εργαζόμενοι),  

[2] ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης (έως 50.000, 50.001-100.000, 100.001-300.000, 

300.001-500.000, 500.001-1.000.000, πάνω από 1.000.000) 

[3] η νομική μορφή της επιχείρησης (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, ΕΠΕ, ΑΕ, Συνεταιρισμός, 

Άλλη). 

[4] τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης (<5 έτη, 5<έτη<10, 10<έτη<15, >15 έτη). 

[5]το φύλο (Α/Γ), το εκπαιδευτικό επίπεδο (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα-

δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, μεταπτυχιακό- διδακτορικό) και η ηλικία του επιχειρηματία 

(ιδιοκτήτη ή διαχειριστή). Τα εν λόγω στοιχεία θα δίνονται ανώνυμα ώστε να ικανοποιείται 

η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων του φορέα.  
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Κάθε ερωτώμενη επιχείρηση θα λαμβάνει ένα μοναδικό 6ψήφιο ατομικό αριθμό 

ταυτοποίησης (π.χ id 000001), που θα επιτρέπει την επαλήθευση της συμμετοχής της και 

τη σύγκριση στοιχείων με μελλοντικές έρευνες. Ο ατομικός αριθμός ταυτοποίησης θα 

εμφανίζεται στο παραδοτέο αρχείο δεδομένων. Επιπλέον όλες οι ερωτήσεις θα λαμβάνουν 

έναν αύξοντα αριθμό/κωδικό και οι ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται από έρευνα σε 

έρευνα θα λαμβάνουν υποχρεωτικά τον ίδιο αύξοντα αριθμό/κωδικό που θα επιτρέπει τη 

σύγκριση των απαντήσεων.  

Για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο δείγμα και την έρευνα θα τηρείται αρχείο με τα 

στοιχεία επικοινωνίας τις λεπτομέρειες της διαδικασίας (π.χ ώρα και ημέρα επικοινωνίας). 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δύναται να παρίσταται με εκπρόσωπο του είτε στη διαδικασία των 

τηλεφωνικών συνεντεύξεων είτε στη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου σε συνεργασία 

με τον ανάδοχο. 

Η διαδικασία υλοποίησης των εννέα (9) ερευνών μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων 

πρέπει να περιλαμβάνει: 

[α] Τη συμμετοχή στην διαμόρφωση κάθε φορά ειδικού ερωτηματολογίου σε συνεργασία 

με το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. 

[β] Τη συγκρότηση αντιπροσωπευτικού δείγματος σύμφωνα με τα κριτήρια 

στρωματοποίησης που προαναφέρθηκαν  

[γ]Την πιλοτική εφαρμογή και επαλήθευση της λειτουργικότητας του ερωτηματολογίου. 

[δ] Τη διενέργεια των τηλεφωνικών προσωπικών συνεντεύξεων - Συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων. 

[ε] Την καταχώρηση των στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και την περαιτέρω 

στατιστική ανάλυση τους μέσω στατιστικού προγράμματος (π.χ. SPSS). 

[στ] Τη δημιουργία παρουσίασης των απαντήσεων της κάθε έρευνας με τα βασικά 

δεδομένα, μέσω σύγχρονων εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων. 

 

Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή των ευρημάτων και πορισμάτων της 

έρευνας σε μέσα ενημέρωσης από την ανάδοχο εταιρεία χωρίς τη λήψη έγγραφης άδειας 

από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και χωρίς την αναφορά στον φορέα, τον τίτλο του έργου, το χρόνο 

υλοποίησης και το χρηματοδοτικό πλαίσιο (πχ Έρευνα Οικονομικού Κλίματος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 

Φεβρουάριος 2020, Συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο…). 

Επιπλέον το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ δύναται να ζητήσει τη συμμετοχή του αναδόχου σε δημόσιες 

παρουσιάσεις των πορισμάτων της κάθε έρευνας σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, 

αποκλειστικά για την τεκμηρίωση της μεθοδολογίας έρευνας και συλλογής στοιχείων. 

 

5.3 Περιγραφή παραδοτέων  

 

Παραδοτέα του έργου αποτελούν οι εννέα (9) έρευνες μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. 

Για κάθε παραδοτέο θα υποβάλλεται φάκελος (σε δύο αντίτυπα, ηλεκτρονική μορφή και 

δύο σε έντυπη μορφή) που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

[α] Το ερωτηματολόγιο βάσει του οποίου πραγματοποιήθηκε η έρευνα 

[β] Την αναφορά με τα αποτελέσματα από την πιλοτική εφαρμογή της έρευνας 

(δοκιμαστική εφαρμογή αρχικού ερωτηματολογίου) 

[γ] Το αρχείο από το στατιστικό πρόγραμμα με το σύνολο των απαντήσεων που 

συγκεντρώθηκαν κατά τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις. 

[δ] Το κείμενο παρουσίασης των απαντήσεων κάθε έρευνας σε ψηφιακή μορφή (π.χ. 

Microsoft PowerPoint).  

 

Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται, εκτός από τις απαντήσεις σε κάθε ερώτημα, η 

ομαδοποίηση των απαντήσεων κατά κλάδο, νομική μορφή, αριθμό απασχολουμένων κ.ά. 
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5.4 Χρονοδιάγραμμα  

 

Η διάρκεια του έργου ξεκινάει από την υπογραφή της σύμβασης και ολοκληρώνεται στις 

30/10/2020. Στην περίπτωση που λάβει παράταση το έργο στο οποίο εντάσσεται ο παρών 

διαγωνισμός, η σύμβαση δύναται να παραταθεί.  

Σύμφωνα με τον παρόντα προγραμματισμό του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζεται να 

πραγματοποιηθούν περίπου τρεις (3) έρευνες μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων κάθε 

έτος υλοποίησης της σύμβασης (2018, 2019, 2020), ενώ η κατανομή ανά έτος θα είναι 

περίπου μία (1) ανά τετράμηνο.  

Η κάθε έρευνα μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων πρέπει να ολοκληρωθεί εντός ενός μήνα 

από την ημερομηνία της κάθε επιμέρους ανάθεσης που θα πραγματοποιηθεί από το ΙΜΕ 

ΓΣΕΒΕΕ.  
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