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«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10

Ταχ. Κώδικας: 106 79 Αθήνα

Τηλ.: 213 215 5600

E-mail:   info  @  peta  .  gr  

Αθήνα, 23/09/ 2022

Αρ. Πρωτ. 125

ΠΡΟΣ:  
1. ΕΝΑΡΓΕΙΑ Ε.Ε.
2. ΗΡΩΝ Σύμβουλοι
3. HEADWAY Α.Ε.
Ως μέλη του μητρώου Προμηθευτών Τεχνικής 
Βοήθειας της ΠΕΤΑ Α.Ε.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
για την ανάθεση υλοποίησης της υπηρεσίας:

Υποέργο 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων & Δράσεων των ΟΤΑ καθώς
 και για Θέματα Αποτελεσματικότερης Διοικητικής Οργάνωσης & 

Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο της Πράξης

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ»

(Κωδικός ΟΠΣ 5089274) 

ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

1. Το θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις με βάση το Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και

ισχύει καθώς  τις ΚΥΑ 62433 (ΦΕΚ 2453/Β/9-6-2021) και 3075 (ΦΕΚ 3075/Β/13-7-2021), και ιδίως

του άρθρου 119 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη» και της παρ. 4

του άρθρου 329 «Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας - Εξουσιοδοτική διάταξη», 

2. Το Ν.  4782/2021  (ΦΕΚ Α  36/09.03.2016)  «Εκσυγχρονισμός,  απλοποίηση  και  αναμόρφωση  του

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς

της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

και ειδικότερα το άρθρο 50.

3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων

και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο

Πρόγραμμα  Διαύγεια»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  23  του  Ν.4210/2013  «Ρυθμίσεις

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις». 

5. Τη με αρ. πρωτ.: 137675/ΕΥΘΥ/1016/19.12.2018 [ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018] για την αντικατάσταση

της  υπ'  αρ.  110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016  (ΦΕΚ  Β΄  3521)  Υπουργικής  Απόφασης  με  τίτλο

«Τροποποίηση  και  αντικατάσταση  της  υπ'  αρ.  81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2015  (ΦΕΚ  Β΄  1822)

Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-

2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-

2020  από  Αρχές  Διαχείρισης  και  Ενδιάμεσους  Φορείς  –  Διαδικασία  ενστάσεων  επί  των

αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"»

6. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4622/2019  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  και  διαφάνεια  της

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

7. Τις διατάξεις του μέρους ΙΗ «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» του Ν. 4635/2019 «Επενδύω στην

Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 134 «Τεχνική Βοήθεια» και 139 «Μεταβατική
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περίοδος».

8. Την ΥΑ 26329/11.03.2022 (ΦΕΚ 1244/Β/17.03.2022) «Διαδικασίες υλοποίησης ενεργειών τεχνικής

βοήθειας , διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και

υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας. 

9. Τον  Ν.4314/2014  «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Τις  διατάξεις  των Ν.  4674/2020  και  Ν.  4735/2020  με  κύριο  σημείο  αναφοράς  το  πλαίσιο  της

λειτουργίας των Αναπτυξιακών Ανώνυμων Εταιριών ΟΤΑ με υιοθέτηση των  σχετικών διατάξεων

και  εγκυκλίων  περί  ενίσχυσης  του  πλαισίου  χρηστής  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και

δημοσιότητας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 

11. Τη  με  αριθμ.  1967  /  24-6-2021  Απόφαση  Ένταξης  (ΑΔΑ:ΨΤΟ07Λ7-ΗΕΧ)  της  Πράξης  με  τίτλο

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089274

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

12. Τη με αριθμ. 1706/04.07.2022  Τροποποίηση (ΑΔΑ:93ΕΛ7Λ7-ΤΡ8) της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089274 στο Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» 

13. Την από 29/01/2020 Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της  ΠΕΤΑ ΑΕ και με Κωδικό

Αριθμό Καταχώρισης  ΓΕΜΗ 2159969 σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο

της εταιρείας 

14. Την από 15/02/2022, με αριθμό 01/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤΑ ΑΕ, με

θέμα: «Νέα απόφαση για τον ορισμό νέων μελών των Επιτροπών α) Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

Αποτελεσμάτων β) Παραλαβής Προμηθειών γ)Παραλαβής –Εργασιών – Υπηρεσιών της εταιρείας και

των αναπληρωτών τους».

15. Τη με αριθμό  7/2022  Απόφαση ΔΣ της ΠΕΤΑ (ΑΔΑ : 9Π1Ξ46ΝΟ3Ξ-Γ95) με θέμα την έγκριση του

Μητρώου Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΠΕΤΑ Α.Ε.  

16. Το Μητρώο Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών Τεχνικής βοήθειας της ΠΕΤΑ Α.Ε. 

17. Το  πρωτογενές  αίτημα  με  ΑΔΑΜ  22REQ010934719  και  την  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης

(Α.Α.Υ) με ΑΔΑΜ 22REQ010962837 και ΑΔΑ ΨΝΜΒ46ΝΟ3Ξ-4ΧΒ.  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (συνημμένο τεύχος) για την ανάθεση, μέσω Καταλόγου

Προμηθευτών και Παρόχων Υπηρεσιών της  ΠΕΤΑ ΑΕ, του έργου:  «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» (Κωδικός ΟΠΣ 5089274) και συγκεκριμένα του Υποέργου 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για

συγχρηματοδότηση  Έργων  &  Δράσεων  των  ΟΤΑ  καθώς  και  για  Θέματα  Αποτελεσματικότερης  Διοικητικής

Οργάνωσης  &  Λειτουργικού  Εκσυγχρονισμού  των  ΟΤΑ» με  κριτήριο  ανάθεσης,  την  πλέον  συμφέρουσα  από

οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό

του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων  συμβάσεων  (CPV)  :  71356200-0:  Υπηρεσίες  τεχνικής  βοήθειας.  Δικαιούμενοι

συμμετοχής:  Δικαίωμα  υποβολής  προσφοράς  έχουν  μόνο  οι  κάτωθι  τρείς  οικονομικοί  φορείς,  στους  οποίους

απευθύνεται, η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, οι οποίοι προεπιλέχθηκαν από τον

ενιαίο κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών της ΠΕΤΑ ΑΕ : 

α) ΕΝΑΡΓΕΙΑ Ε.Ε.

β) ΗΡΩΝ Σύμβουλοι

γ) HEADWAY AE

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται, έως του ποσού των πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων

σαράντα πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (55.645,16 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι, έως του ποσού των

εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (69.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12)

μηνών. H δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089274 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Άξονα 12 «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», του Π.Ε.Π.

«Αττική» 2014 – 2020.

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΤΑ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κορομάντζος Βασίλειος

Συνημμένα απόφασης :
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα Παραρτήματά της
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10

Ταχ. Κώδικας: 106 79 Αθήνα

Τηλ.: 213 215 5600

E-mail: info@peta.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την υποβολή προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ 
για την ανάθεση υλοποίησης της υπηρεσίας:

Υποέργο 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων & Δράσεων των ΟΤΑ καθώς
 και για Θέματα Αποτελεσματικότερης Διοικητικής Οργάνωσης & 

Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των ΟΤΑ»,

στο πλαίσιο της Πράξης
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΠΕΤΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ»

(Κωδικός ΟΠΣ 5089274) 

ΣΤΟ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020

Η  Π.Ε.Τ.Α.  Α.Ε.,  εκδίδει  την  παρούσα  Πρόσκληση,  επί  τη  βάσει  της  οποίας  σας  καλεί  να  υποβάλετε

προσφορά με ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερών, με τη διαδικασία της ανάθεσης μέσω επιλογής από τον

κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων για την υλοποίηση της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α.

Α.Ε.  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΤΩΝ  ΟΤΑ»  (Κωδικός  ΟΠΣ  5089274)  και  συγκεκριμένα  του  Υποέργου  3

«Εισηγητικές  Εκθέσεις  για  συγχρηματοδότηση  Έργων  &  Δράσεων  των  ΟΤΑ  καθώς  και  για  Θέματα

Αποτελεσματικότερης  Διοικητικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργικού  Εκσυγχρονισμού  των  ΟΤΑ» ,  με  τη

διαδικασία ανάθεσης μέσω του Μητρώου Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της ΠΕΤΑ Α.Ε. 

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του

συστήματος.  Οι  προσφορές υποβάλλονται  από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής

πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά
μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σύναψη σύμβασης μέσω καταλόγου προμηθευτών/παρόχων  
υπηρεσιών του  άρθρου  119,  του  Ν. 4412/2016

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων &
Δράσεων  των  ΟΤΑ  καθώς  και  για  Θέματα  Αποτελεσματικότερης
Διοικητικής  Οργάνωσης  &  Λειτουργικού  Εκσυγχρονισμού  των
ΟΤΑ.», στο πλαίσιο της Πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α.
Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ»
(Κωδικός ΟΠΣ 5089274 )

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη
βάσει της τιμής.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» και στον Άξονα
Προτεραιότητας «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)»

ΠΡΟŸΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 55.645,16€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αναφέρονται στο Άρθρο 2 της παρούσης
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ CPV 71356200-0: Υπηρεσίες τεχνικής βοήθειας

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση καλής εκτέλεσης, που θα ανέρχεται στο 4% επί της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα 
παράτασης

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Παρασκευή 30/09/2022 και ώρα 13:00
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

Παρασκευή 30/09/2022 και ώρα 15:00
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1. Ο     ΦΟΡΕΑΣ     ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Η  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  είναι  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.

(Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) της Περιφέρειας Αττικής, που ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4674/2020

(ΦΕΚ Α/53), σε συνδυασμό με διατάξεις του Νόμου 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως έχουν

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Η «Π.Ε.Τ.Α.  Α.Ε.» έχει  ως στόχο την παροχή επιστημονικής,  τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

προς  την  Περιφέρεια  Αττικής  για  την  προώθηση  των  αναπτυξιακών  της  στόχων  και  προτεραιοτήτων,

καθώς και την υποστήριξη των ΟΤΑ α΄ βαθμού στην Περιφέρεια Αττικής – αλλά και πέραν αυτής – για το

σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με θετικό αναπτυξιακό, κοινωνικό-οικονομικό και

περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Η έλλειψη επαρκούς υπηρεσιακού υποστηρικτικού μηχανισμού, που να διαθέτει τα κατάλληλα ποσοτικά

και  ποιοτικά  χαρακτηριστικά,  αναφορικά  με  τον  αριθμό,  την  τεχνογνωσία  και  τις  δεξιότητες  του

στελεχιακού  δυναμικού,  προκειμένου  να  αξιοποιεί  τα  χρηματοδοτικά  εργαλεία,  όπως  το  ΕΣΠΑ,  προς

επίτευξη της αναπτυξιακής τους πολιτικής, αποτελεί για τους ΟΤΑ ένα διαχρονικό πρόβλημα. Στο πλαίσιο

αυτής  της  πραγματικότητας  αναδεικνύονται  βασικές  αδυναμίες,  που  αναφέρονται  στον  τρόπο

τεκμηρίωσης των προς ένταξη στο ΕΣΠΑ έργων και ειδικότερα στην αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες των

τοπικών  κοινωνιών.  Κατά  συνέπεια  εντοπίζονται  ως  καταλυτικά  ζητήματα  η  αποτελεσματικότερη

διοικητική οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός.

Η ΠΕΤΑ Α.Ε. διαγιγνώσκοντας τις συγκεκριμένες αδυναμίες και θεωρώντας ότι χρήζουν ενεργειών άμεσης

αντιμετώπισης,  προκειμένου  να  εξασφαλισθούν  οι  προϋποθέσεις  για  αξιοποίηση  χρηματοδοτικών

εργαλείων, όπως το ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027, πρόκειται να υλοποιήσει το

παρόν υποέργο, το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες για:

 Ενημέρωση  και  επικοινωνία  με  τους  ΟΤΑ  Α΄  βαθμού  και  υποστήριξη/ενθάρρυνση  για  την

καταγραφή και  οργάνωση  των αναγκών  των επιμέρους  περιοχών και  τοπικών κοινωνιών,  ανά

τομέα προτεραιότητας.

 Υποστήριξη των ΟΤΑ στην μετουσίωση των τοπικών αναγκών σε  επίσημα  αιτήματα προς τους

αρμόδιους  δημόσιους  φορείς,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  απαιτήσεις  και  τις  προβλέψεις  των

δυνητικών πηγών και προγραμμάτων χρηματοδότησης.
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 Εντοπισμό αδυναμιών και ασυνεχειών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού

των ΟΤΑ, κατά τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης έργων.

 Κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπιση των ανωτέρων αδυναμιών και ασυνεχειών.

 Εκπόνηση ενημερωτικών σημειωμάτων,  σύνταξη  εισηγήσεων  και  σχέδια  επιστολών,  προς  τους

αρμόδιους Δημόσιους φορείς, για την αντιμετώπιση των ανωτέρων αδυναμιών και ασυνεχειών, σε

θέματα οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των ΟΤΑ.

 Διερεύνηση εντοπισμού των επιτυχημένων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και  αντίστοιχη

ενημέρωση των ΟΤΑ.

Η ανάπτυξη των παραπάνω υποστηρικτικών ενεργειών θα βασίζεται στην εξασφάλιση των εξής συνθηκών:

 Προσδιορισμό και εξειδίκευση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εξυπηρετούμενων Δήμων

(με εφαρμογή πολυκριτηριακής ανάλυσης), βάσει των οποίων θα κατηγοριοποιηθεί η θέση τους

 Κατηγοριοποίηση των αιτημάτων  και προσδιορισμός των απαραίτητων συνοδευτικών στοιχείων

για  την  κάθε  κατηγορία,  ώστε να είναι  διακριτές  οι  αδυναμίες  και  να  διευκολύνονται  οι  ΟΤΑ,

αφενός στην κατανόησή τους και αφετέρου στην εξασφάλιση των απαιτούμενων τεκμηρίων.

 Δημιουργία  μηχανισμού  καταγραφής  αιτημάτων  υποστήριξης.  Στον  μηχανισμό  αυτό  θα

καταγράφονται τα στοιχεία των αιτημάτων, κατά τρόπο κωδικοποιημένο, ώστε να είναι δυνατή η

επεξεργασία  τους,  προκειμένου  να  εξαχθούν  συμπεράσματα  για  το  είδος  και  τα  ποιοτικά

χαρακτηριστικά τους.

 Δημιουργία  πλαισίου  αξιολόγησης  και  αξιοποίησης  δεδομένων,  μέσω  του  οποίου:  α)  θα

εντοπίζονται  τα  θέματα  που  ανακύπτουν  και  χρήζουν  αντιμετώπισης  ή  δημιουργούν

προσθετικότητα στον τρόπο διαχείρισης των χρηματοδοτικών εργαλείων και β) θα διατυπώνονται

προτάσεις  για  την  υπέρβαση  των  προβλημάτων,  αλλά  και  την  καλύτερη  αξιοποίηση  της

αποκτώμενης γνώσης.

 Δημιουργία μηχανισμού παροχής οριζόντιας εκπαίδευσης  των στελεχών των εξυπηρετούμενων

ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής, για θέματα που άπτονται του αντικειμένου του παρόντος υποέργου

 Δημιουργία  μηχανισμού  διάχυσης,  τόσο  της  αποκτώμενης  γνώσης  (π.χ.  ζητήματα  που

δημιουργούν δυσπραγία, εφαρμοζόμενες λύσεις), όσο και εμπειρίας (π.χ. καλών πρακτικών)

Για  κάθε  μία  από  τις  προαναφερόμενες  συνθήκες  θα  πρέπει  να  εκπονηθεί  σχέδιο  δημιουργίας  και

λειτουργίας ανάλογου μηχανισμού, που θα αποτελεί υποενότητα του συνολικού μηχανισμού λειτουργίας

του Υποέργου, ως παραδοτέο.
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Σε  όλη  την  διάρκεια  του  υποέργου  θα  παρέχονται  υπηρεσίες,  σύμφωνα  με  τις  ενέργειες  που

περιγράφονται στην προηγούμενη σχετική παράγραφο της παρούσας Ενότητας.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται αναλυτικά, ανά τρίμηνο,

με ειδική έκθεση (τριμηνιαία έκθεση εργασιών), που θα συντάσσεται λαμβάνοντας υπόψη την δομή του

προαναφερόμενου μηχανισμού λειτουργίας του Υποέργου. Θα πρέπει να συνταχθούν δύο (2) Τριμηνιαίες

Εκθέσεις Εργασιών, για τους πρώτους οκτώ (6) μήνες, οι οποίες θα αποτελούν παραδοτέα του υποέργου.

Με το πέρας της σύμβασης θα συνταχθεί Απολογιστική Έκθεση Εργασιών, η οποία θα αποτελεί παραδοτέο

και θα περιλαμβάνει: α) Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το τελευταίο τρίμηνα, β) Απολογισμό εργασιών

για το σύνολο του υποέργου, γ) συνολική αξιολόγηση των συνθηκών ανάπτυξης του υποέργου, με ειδική

αναφορά στα αποτελέσματα, που τελικά επήλθαν, μετά την εφαρμογή των λύσεων που  εφαρμόστηκαν

κατά την διάρκεια εξέλιξής του και δ) στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης.

Η Π.Ε.Τ.Α. επιδιώκει,  μέσα από το συγκεκριμένο υποέργο, να δημιουργήσει άμεσα έναν υποστηρικτικό

μηχανισμό  για  τους  ΟΤΑ,  που  αντιμετωπίζουν  προβλήματα  διοικητικής  οργάνωσης  επί  του  πεδίου

αναφοράς  και  παράλληλα  να  δημιουργήσει  ένα  τεχνογνωστικό  υπόβαθρο  για  τα  στελέχη  τους,

συμβάλλοντας στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των φορέων.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου του παρόντος έργου ορίζεται σε εννέα (09) μήνες από

την  υπογραφή  της  σύμβασης,  με  δυνατότητα  παράτασης  σύμφωνα  με  τον  νόμο,  προκειμένου  να

διασφαλιστεί πως το έργο θα παραδοθεί σε άρτια και πλήρη μορφή και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.

4412/2016.

4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ     ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ     ΚΑΙ     ΠΑΡΑΛΑΒΗ      

Ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα παραδώσει τα ακόλουθα παραδοτέα του έργου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Εκπόνηση μηχανισμού λειτουργίας του Υποέργου ( μελέτη 
εφαρμογής )

9.000,00 €
Ένας (1) μήνας από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Τρεις (3) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Έξι (6) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης
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Απολογιστική Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Εννιά (9) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

ΣΥΝΟΛΟ 69.000,00

5. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική

διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  αναρτήθηκαν  στη  Διαδικτυακή  Πύλη

(www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Η Πρόσκληση καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα της  Αναθέτουσας  Αρχής,  στη  διεύθυνση

(URL): www.peta.gr

6. ΕΓΓΡΑΦΑ     ΤΗΣ     ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

1. Η παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματά της

2. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά

με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την

Αναθέτουσα Αρχή

3. Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ     –     ΠΡΟΣΒΑΣΗ     ΣΤΑ     ΕΓΓΡΑΦΑ     ΤΗΣ     ΣΥΜΒΑΣΗΣ      

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και

όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της

πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  η  οποία  είναι

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ).

8. ΠΑΡΟΧΗ     ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο τρεις (3) ημέρες

πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών και  απαντώνται  αντίστοιχα,  στο  πλαίσιο  της

παρούσας,  στη  σχετική  ηλεκτρονική  διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στην  πλατφόρμα  του

ΕΣΗΔΗΣ,  η οποία είναι  προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ).  Αιτήματα
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παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους  στο

σύστημα οικονομικούς φορείς,  δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους

έχουν χορηγηθεί  (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και  απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε

υποβάλλονται  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  που  τα  συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  παρατείνει  την  προθεσμία  παραλαβής  των  προσφορών,  ούτως  ώστε  όλοι  οι

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

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την

παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

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

αλλαγών.

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

κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  της

Αναθέτουσας Αρχής.

Τυχόν  τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής

ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης,

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ     ΚΑΙ     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ      

Η παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται στους υποψήφιους που προεπιλέχθηκαν από την ΠΕΤΑ Α.Ε. από τον

κατάλογο  προμηθευτών  της  ΠΕΤΑ  Α.Ε.  για  τη  συμμετοχή  στην  πρόσκληση  ενδιαφέροντος.  Μόνο  οι

συγκεκριμένοι  υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής πρότασης,  σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.

4412/2016.  

10. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ         ΥΠΟΒΟΛΗΣ         ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/09/2022 και ώρα 13:00.
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Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ).

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

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

Η ημερομηνία διενέργειας (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών) του διαγωνισμού είναι η 30/09/2022

και ώρα 15:00.

11. ΤΡΟΠΟΣ     ΥΠΟΒΟΛΗΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ     ΚΑΙ     ΕΓΓΡΑΦΩΝ      

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  ηλεκτρονικά,  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την

καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  Πρόσκληση,  στην  Ελληνική  Γλώσσα,  σε

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και

στην  κατ’  εξουσιοδότηση  της  παρ.  5  του  άρθρου  36  του  Ν.  4412/2016  εκδοθείσα  υπ’  αριθμ.

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και

Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών

του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  εφεξής  «Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθειες και Υπηρεσίες».

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

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 

στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του 

άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση και στα 

παραρτήματά της και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές που αφορούν τμήμα των 

περιγραφόμενων υπηρεσιών. Τέτοιες προσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ     ΦΑΚΕΛΟΥ     ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ      

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής :

(α) ένας υποφάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»





Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα, Τηλ: 213 215 5600 - www.peta.gr
Email: info@peta.gr

13

[*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Ο Φάκελος Δικαιολογητικών επιβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα παρακάτω:

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα, το

οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ

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

συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΑΔΗΣΥ. Το

ΕΕΕΣ συνοδεύει ψηφιακά τη πρόσκληση από το παράρτημα V. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του

ΕΕΕΣ  και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα

δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του,

χωρίς να απαιτείται απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου

με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου

του  οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  για  το  σύνολο  των

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού

φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το

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

εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του

σε  σχέση με τους λόγους που προβλέπονται  στο  άρθρο 73 του Ν.  4412/2016 και  ταυτόχρονα να

επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα ότι:

● Τα στοιχεία που έχει καταθέσει για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών ισχύουν και τον

δεσμεύουν.

● Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

● Η προσφορά  συντάχθηκε  σύμφωνα με  τους  όρους  της  παρούσας  Πρόσκλησης,  των οποίων ο

Προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση.
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● Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

● Η  υποβαλλόμενη  προσφορά  ισχύει  και  δεσμεύει  τον  Ανάδοχο  για  εκατόν  είκοσι  (120)

ημερολογιακές  ημέρες  προσμετρούμενες  από  την  επομένη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας

υποβολής προσφορών.

● Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

● Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση.

● Στην  περίπτωση,  που αναδειχθεί  ως ο  Ανάδοχος,  θα εκπληρώσει  στο ακέραιο  το αντικείμενο,

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.

3. Για τα νομικά πρόσωπα Πρακτικό Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου

του Προσφέροντος με το οποίο:

●Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην παρούσα πρόσκληση.

●Εγκρίνεται  και  παρέχεται  σε  συγκεκριμένο  άτομο  ή  άτομα  (νόμιμος  εκπρόσωπος  ή  άλλο

εξουσιοδοτημένο  άτομο)  εξουσιοδότηση  να  υπογράψει  όλα  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  (της

προσφοράς  συμπεριλαμβανομένης)  να  καταθέσει  την  προσφορά  –  τα  έγγραφα,  καθώς  και  να

υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

4. Ομάδα Έργου

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει την  παρακάτω Ομάδα Έργου:

1. Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη των

εργασιών  του  Αναδόχου,  και  ο  οποίος  θα  πρέπει  να  διαθέτει:  α)  πανεπιστημιακό  τίτλο  σπουδών,  β)

μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή/και  διδακτορικό,  γ)  αποδεδειγμένη  τουλάχιστον  δεκαπενταετή  (15)  γενική

εμπειρία (ημερολογιακά έτη), δ) εξειδικευμένη δεκαετή (10) εμπειρία σε υπηρεσίες συμβουλευτικής.

2. Ένα (1) μέλος ομάδας έργου που θα μπορεί να αναπληρώσει τον υπεύθυνο έργου αν χρειασθεί που να

διαθέτει  ή  να  συνδυάζει  επαρκώς:  α)  πανεπιστημιακό  τίτλο  σπουδών,  β)  μεταπτυχιακό  δίπλωμα  ή/και

διδακτορικό, γ) αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία.

3. Ένα Μέλος της Ομάδας Έργου (1) Υπεύθυνο Επικοινωνίας,  που να διαθέτει ή να συνδυάζει  επαρκώς: α)

πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, β) αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε υπηρεσίες συμβουλευτικής.

4. Δύο (2) Μέλη Ομάδας Έργου, με εμπειρία σε υπηρεσίες συμβουλευτικής.

Ο Ανάδοχος υποβάλλει  αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της ομάδας έργου, από τα οποία να αποδεικνύεται

ευθέως και  χωρίς  άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση,  η  εξειδίκευση,  τα επαγγελματικά προσόντα και  η

ζητούμενη επί ποινή αποκλεισμού εμπειρία σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει, όπως προκύπτει από τον

ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην Ομάδα Έργου.
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Για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (μισθωτοί,  ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ο.κ.),  ή

άλλων εξειδικευμένων συνεργατών ή υπεργολάβων του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού

να υποβληθεί από καθέναν χωριστά Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για

όλη την προβλεπόμενη διάρκεια  του παρόντος έργου,  ότι  γίνονται  ανεπιφύλακτα δεκτοί  οι  όροι  του παρόντος

διαγωνισμού  και  οι  εξ  αυτού  προκύπτουσες  υποχρεώσεις,  καθώς  και  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώνονται  στο

βιογραφικό σημείωμά τους είναι αληθή και ακριβή.

Διευκρινίζεται  ότι  οι  ως  άνω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  πρέπει  να  είναι  θεωρημένες  νομίμως  για  το  γνήσιο  της

υπογραφής του δηλούντος από Διοικητική Αρχή ή από τα Κ.Ε.Π. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση,

αυτή μπορεί  να  αντικατασταθεί  από  ένορκη  βεβαίωση  ή  ισοδύναμο  έγγραφο για  αλλοδαπά  φυσικά  ή  νομικά

πρόσωπα ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

Τα  μέλη  της  Ομάδας  Έργου  επί  ποινή  αποκλεισμού  δεν  επιτρέπεται  να  συμμετέχουν  σε  παραπάνω  από  ένα

υποψήφιο σχήμα.

(β) ένας υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

[*υποφάκελος : κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]

Ο Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς, επιβάλλεται να περιέχει το κατ’ αποκοπή τίμημα για την παροχή των

υπηρεσιών του Έργου, το οποίο αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ (€), το

οποίο  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  ποσό  του  προϋπολογισμού,  σύμφωνα  με  το  Υπόδειγμα  του

Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Διευκρινίζεται         ότι:      

α. Στο ποσό αυτό θα περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που

σχετίζεται με το έργο (αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεων κλπ.).  Επισημαίνεται ότι  εφόσον δεν

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

προσφερόμενες τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και

δαπανών του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου.

β. Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 

εκτέλεσης της σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου 

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

ακρίβεια των επί μέρους στοιχείων του κόστους. Κατά συνέπεια ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για 

πρόσθετη χρηματοδότηση δεν θα μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο, ο οποίος δηλώνει ότι 

παραιτείται από όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα. 
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γ. Τα τιμολόγια του Αναδόχου θα είναι σε Ευρώ (€). Η καταβολή των αμοιβών του θα γίνεται στην Ελλάδα 

σε Ευρώ (€) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 

Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Παρέχοντα τις υπηρεσίες (Ανάδοχο).

ε. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες πρόσθετα στοιχεία για

την τεκμηρίωση του εύλογου ή μη των προσφερόμενων τιμών,  οι  δε συμμετέχοντες  υποχρεούνται  να

παρέχουν αυτά.

Σημειώνεται ότι ο προσφέρων οφείλει επί ποινή αποκλεισμού να καταγράψει την οικονομική προσφορά

του για το σύνολο του έργου, η οποία αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και εκφράζεται σε ΕΥΡΩ

(€).

Διευκρινίζεται         ότι:      

α) Ο προσφέρων εισάγει μία μόνο τιμή (αριθμητικώς και ολογράφως).

β) Στοιχεία ή ενδείξεις που καθιστούν την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αόριστη, συνεπάγονται την απόρριψη 

της.

γ) Η μη συμπλήρωση τιμής (αριθμητικώς και ολογράφως) συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

δ) Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής ολογράφως και της αναγραφόμενης

τιμής αριθμητικώς, υπερισχύει η αναγραφόμενη τιμή ολογράφως.

Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό

να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα, ή εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική,

μόνο στην Αγγλική.  Τα εγχειρίδια  και  τα τεχνικά πληροφοριακά φυλλάδια (prospectus)  που τυχόν  θα

συνυποβάλλονται με την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται στην Ελληνική / Αγγλική γλώσσα.

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

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

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

προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις  τεχνικής αδυναμίας  λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,  η  Αναθέτουσα

Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.

4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
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νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

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

την αξιολόγησή της.

Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα  ηλεκτρονικά

αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  οικονομικής  προσφοράς  τους  στις  αντίστοιχες

ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  ΕΣΗΔΗΣ,  στην  συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας, εξάγουν

αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία αποτελούν

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών

(εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του

άρθρου  37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται

να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση

των στοιχείων σε αυτόν.

Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω υποφακέλους μέσω του Συστήματος,  όπως

περιγράφεται παρακάτω:

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

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

φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη  ψηφιακή υπογραφή σκληρής  αποθήκευσης,  χωρίς  να απαιτείται

θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  οποία  αποστέλλεται  στον

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού

φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστούς φακέλους, στον οποίο αναγράφεται ο

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού,  τα στοιχεία της

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομιστούν σε πρωτότυπη μορφή.

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2690/1999,

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες

και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της παρ.  2 του άρθρου 11 του Ν.  2690/1999 ή δεν  συνοδεύονται  από

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και
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γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή

τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961,

που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με

Apostille ή  Προξενική  Θεώρηση)  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  όταν  καλύπτονται  από  διμερείς  ή

πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ

Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός  Ν.  1548/1985,  «Σύμβαση  περί  απαλλαγής  από  την

επικύρωση  ορισμένων  πράξεων  και  εγγράφων  –  15.09.1977»  (κυρωτικός  Ν.  4231/2014).  Επίσης,

απαλλάσσονται  από  την  απαίτηση  επικύρωσης  ή  παρόμοιας  διατύπωσης  δημόσια  έγγραφα  που

εκδίδονται από τις αρχές κράτους-μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση

των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό

ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη

της Ένωσης από τις αρχές του κράτους-μέλους της ιθαγένειάς του.

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί

από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2

περ. β του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως

άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του Ν. 4250/2014.

Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  τα  τυχόν  έντυπα  στοιχεία  ηλεκτρονικής  προσφοράς  προς  υποβολή

αποστέλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Στον φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:
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Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και

να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα

πρέπει να αναφέρεται ο Προσφέρων που υποβάλλει την προσφορά. Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και

ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένος.

13. ΧΡΟΝΙΚΗ     ΙΣΧΥΣ     ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      

Η προσφορά θα έχει ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών προσμετρούμενων από την επομένη

της διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των

εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

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

Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω

αρχική  διάρκεια.  Σε  περίπτωση  αιτήματος  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  παράταση  της  ισχύος  της

προσφοράς,  για τους οικονομικούς φορείς,  που αποδέχτηκαν την παράταση,  πριν τη λήξη ισχύος των

προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

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

αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  κρίνει,  κατά

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι

οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν  στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν  είτε  να παρατείνουν  την

προσφορά,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω  ανώτατου  ορίου  παράτασης  της

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η

Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

14. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ     ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ     ΚΑΙ     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ     ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ      

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας

Αρχής,  ήτοι  η  Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή Διαγωνισμού,  προβαίνει

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο





Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα, Τηλ: 213 215 5600 - www.peta.gr
Email: info@peta.gr

20

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

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

του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», γίνεται την 30/09/2022 και ώρα 15:00.

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην

αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις

σχετικές  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,  εντός προθεσμίας  όχι  μικρότερης των δέκα (10)  ημερών και  όχι

μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής

προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν ελλείπουσες

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα     :      

α)  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  αρχικά  στον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής.  Η

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται

με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης

των δικαιολογητικών συμμετοχής.

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο

οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την

αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού Αναδόχου.

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

Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας»

του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
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προσφορά  τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την

κοινοποίηση  της  σχετικής  πρόσκλησης.  Στην  περίπτωση  αυτή  εφαρμόζονται  τα  άρθρα  88  και  89  Ν.

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά

εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω

της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε

κατάταξη μειοδότη στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός Ανάδοχος») να υποβάλει

τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  το  άρθρο  16  της

παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών δεν

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ         ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση

στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω  της

λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ  και  τον  καλεί  να

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  όλων  των

δικαιολογητικών που περιγράφονται παρακάτω, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων

αποκλεισμού.

Πιο συγκεκριμένα προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατακύρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 73

και 74 του Ν. 4412/2016, όπως έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει,  τα οποία αποκλείουν ότι  ο προσωρινός

Ανάδοχος:

● Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το οποίο προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν:

o Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό

συμβιβασμό  ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία

προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
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o Έχει  κινηθεί  εναντίον  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,  ή  έκδοσης  απόφασης

αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  ή  οποιαδήποτε  άλλη  ανάλογη  διαδικασία

προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

o Έχει καταδικαστεί με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την

επαγγελματική διαγωγή του.

o Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις 

αναθέτουσες αρχές.

o Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που

απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

Επιπρόσθετα ο προσωρινός Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τα ακόλουθα:

● Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου εφόσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα (30)

ημερών από της εκδόσεώς του,

● Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας,

● Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους

οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.

Τα ως άνω αναφερόμενα πιστοποιητικά (εκδόσεως αρμοδιότητας Πρωτοδικείου) θα πρέπει, επίσης, να

έχουν εκδοθεί έως και τρεις (3)  μήνες προ της υποβολής τους εκ μέρους του προσωρινού Αναδόχου.

Ειδικά  για  τα  πιστοποιητικά  φορολογικής  και  ασφαλιστικής  ενημερότητας  επισημαίνεται  ότι,  ο

προσωρινός Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο

υποβολής τους, ενώ σε περίπτωση μη αναγραφής σε αυτά χρόνου ισχύος, να μην έχει παρέλθει χρονικό

διάστημα τριών (3) μηνών από της εκδόσεώς τους.

● Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ (ή Ένορκη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση) με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν έχουν

επιβληθεί στον προσωρινό Ανάδοχο α) 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 β) 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,  με

ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας πρόσκλησης.





Ονοματεπώνυμο προσφέροντος φυσικού προσώπου

ή Επωνυμία νομικού προσώπου , ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων 

Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΠΡΟΣ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ»

του έργου «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων & Δράσεων των ΟΤΑ καθώς

 και για Θέματα Αποτελεσματικότερης Διοικητικής Οργάνωσης & 

Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των ΟΤΑ»

Ημερομηνία: (ημερομηνία υποβολής)

«Να     ΜΗΝ     αποσφραγισθεί     από     την     ταχυδρομική     υπηρεσία     ή     το     πρωτόκολλο»      
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Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη

εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών

κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με ευθύνη του οικονομικού φορέα,  στην Αναθέτουσα Αρχή,  σε έντυπη

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και

ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα).

Ο  σφραγισμένος  φάκελος  με  τα  τυχόν  έντυπα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  προς  υποβολή  θα

συνοδεύεται  από  συνοδευτική  επιστολή/αίτηση,  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  στην  οποία  πρέπει  να

αναφέρονται τα στοιχεία του υποψηφίου και της σχετικής πρόσκλησης. Στον φάκελο των δικαιολογητικών

κατακύρωσης θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και 

να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
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Ο φάκελος συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος που 

υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης.

Ο φάκελος μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά στην προαναφερθείσα διεύθυνση ως συστημένος.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η

Αναθέτουσα  Αρχή καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα δικαιολογητικά  ή  να

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινίσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του Ν.

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός Ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του

ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  για  παράταση  της  ως  άνω

προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης  χορήγησης  δικαιολογητικών

προσωρινού Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός

Ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη

υποβληθέντων  δικαιολογητικών,  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  Ν.  4412/2016,  ως  ανωτέρω

προβλέπεται.  Η  παρούσα  ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ζητήσει  την

προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατά  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  προσφορών  ή  αιτήσεων

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της

παρ.  5  του  άρθρου  79 του  Ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της

διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της

ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

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

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά

αποδεικτικά στοιχεία, ή

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

παραπάνω δικαιολογητικών, ή

iii) από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίστηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει  ένα ή
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περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

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

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με

όσα ορίζονται  και  τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο  όργανο της Αναθέτουσας  Αρχής για τη λήψη

απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  της  εισήγησης  της

Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  απόφαση

έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης

των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους

οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία

αναφέρονται  υποχρεωτικά οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της  σύναψης σύμβασης,  σύμφωνα με  τα

άρθρα 360 έως 372 του Ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου

και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού Αναδόχου

στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της

Αναθέτουσας Αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί ένσταση,  σύμφωνα με το άρθρο 19 της

παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης ένστασης κατά της ανωτέρω απόφασης.

Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις

σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί

οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένστασης,

γ)  ο προσωρινός  Ανάδοχος,  υποβάλλει,  στην  περίπτωση  που  απαιτείται  και  έπειτα  από  σχετική

πρόσκληση,  υπεύθυνη δήλωση,  που υπογράφεται  σύμφωνα με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  79Α του  Ν.

4412/2016,  στην  οποία  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του  οψιγενείς  μεταβολές.  Η

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται  από την  Αναθέτουσα Αρχή και  μνημονεύεται  στο  συμφωνητικό.  Εφόσον

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται

προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο,

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

16. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ–         ΤΡΟΠΟΣ         ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Ο προϋπολογισμός του  έργου  ανέρχεται στο  ποσό των  πενήντα πέντε  χιλιάδων εξακοσίων σαράντα

πέντε ευρώ και δεκαέξι λεπτών (55.645,16 €) ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικό ποσό εξήντα εννέα

χιλιάδες ευρώ  (69.000,00  €).  H δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ

Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5089274 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Άξονα 12

«Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής (ΕΤΠΑ)», του Π.Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, μετά την υποβολή και παραλαβή καθενός από τα παραδοτέα.

Στο ανωτέρω ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται τα παντός είδους έξοδα και δαπάνες σε

σχέση με την εκτέλεση του έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση

που προβλέπονται από την  Ελληνική Νομοθεσία, κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο

σχετικό  με  τις  υπηρεσίες  αυτές,  συμπεριλαμβανομένων  των  εισφορών  σε  Ασφαλιστικά  Ταμεία

οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή

εξ αφορμής αυτών.

Ρητά δε, συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση θα έχει πέραν του ανωτέρω ποσού

της συνολικής αμοιβής.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των

υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και

δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016,  καθώς  και  κάθε  άλλου

δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την

πληρωμή.

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα

ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.

4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
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Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις,  το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους

στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

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

τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το

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

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω

για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο

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

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

στοιχεία  της  σχετικής  Πρόσκλησης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  θ)  την

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)  την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της

εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή

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

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

Η  περ.  αα’  του  προηγούμενου  εδαφίου  ζ΄  δεν  εφαρμόζεται  για  τις  εγγυήσεις  που  παρέχονται  με

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

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

την εγκυρότητά τους.

17.1 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί το έργο είναι υποχρεωμένος για την υπογραφή της σύμβασης να

καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης η οποία θα καλύπτει ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης

αξίας  της  σύμβασης  χωρίς  ΦΠΑ.  Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι

μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου. Η Εγγυητική Επιστολή

Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου

του αντικειμένου της σύμβασης. Αν καταστεί αναγκαίο για οποιονδήποτε λόγο, ο Ανάδοχος οφείλει να
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επεκτείνει το χρόνο ισχύος της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

18. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ     –     ΠΑΡΑΛΑΒΗ     ΤΟΥ     ΕΡΓΟΥ     ΤΟΥ     ΑΝΑΔΟΧΟΥ      

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής (ΕΠΠΑ). Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται

με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:

● η συνεργασία με τον Ανάδοχο

● η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων

● ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο

● η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί

και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Επιτρέπεται  η  έγγραφη υποβολή ένστασης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 13 της υπ’  αριθμ.

23451/ΕΥΣΣΑ493 (ΦΕΚ 677/Β΄/03-03-2017) Υπουργικής Απόφασης «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και

υλοποίησης  προγραμμάτων  τεχνικής  βοήθειας,  διαδικασίες  δημιουργίας  και  διατήρησης  καταλόγων

προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει και του άρθρου 57, παρ. 1 περίπτωση (ε) του Ν. 4825/2021 «Μετάθεση χρόνου έναρξης ισχύος

διατάξεων  του  Ν.  4782/2021  Τροποποίηση  του  άρθρου  142  του  Ν.  4782/2021».  Ενστάσεις  που

υποβάλλονται  για  οποιουσδήποτε  άλλους  λόγους,  εκτός  από  τους  προαναφερόμενους,  δεν  γίνονται

δεκτές.

20. ΠΟΙΝΙΚΕΣ     ΡΗΤΡΕΣ      

Οι ποινικές ρήτρες είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

21. ΠΟΛΙΤΙΚΗ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ     ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ     ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ      

Η ΠΕΤΑ Α.Ε.,  ως υπεύθυνος  επεξεργασίας,  συλλέγει  τα προσωπικά δεδομένα  που  υποβάλλονται,  στο

πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η επεξεργασία γίνεται μόνο για τους σκοπούς της

παρούσας και σύμφωνα με τις νομικές, τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις που προβλέπονται στον Γενικό

Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού  Χαρακτήρα  ΕΕ  679/2016  και  τον  Ν.  4624/2019.  Το

απαραίτητο για το σκοπό διοικητικό προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής είναι  τα μόνα πρόσωπα που
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επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό.

Τα  ως  άνω  Προσωπικά  Δεδομένα  διατηρούνται  για  όσο  χρόνο  απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  της

διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται

από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων

της Αναθέτουσας Αρχής ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που αφορά

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην

εταιρεία στο email : info@peta.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΧΕΔΙΟ     ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ     ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ     ΚΑΛΗΣ     ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ      

Ονομασία Τράπεζας …………………………………………………………………………

Κατάστημα ………………………….…………………………………………………………

Δ/νση (οδός – αριθμός, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..

Ημερομηνία έκδοσης ……………………………………

Προς: ΠΕΤΑ Α.Ε.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ....................

ΕΥΡΩ (€) .....................................................................................................................................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ

………………………… υπέρ του
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(i)  [σε  περίπτωση  φυσικού  προσώπου]:  (ονοματεπώνυμο,  πατρώνυμο)  ..............................,  ΑΦΜ:

................ (διεύθυνση)............................................................., ή

(ii)  [σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου]:  (πλήρη  επωνυμία)  ........................,  ΑΦΜ:  ......................

(διεύθυνση)..............................................................ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση)

.......................…………………………………..

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, που

θα υπογράψει μαζί σας, για το έργο «……………….»
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Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα

σε....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. .

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο

τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας,  στο

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο

18 της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας

υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. 

ΣΧΕΔΙΟ     ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

του Υποέργου 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων & Δράσεων των ΟΤΑ καθώς

και για Θέματα Αποτελεσματικότερης Διοικητικής Οργάνωσης & Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού

των ΟΤΑ.»

της Πράξης

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΤΑ»

με Κωδικό ΟΠΣ 5089274

Στην Αθήνα σήμερα, την ********** ****, μεταξύ :

Της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΟΠΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79

,  Αθήνα,  ΑΦΜ  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ,  Δ.Ο.Υ.:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  και  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τον  Πρόεδρο  Δ.Σ.,  κ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κορομάντζο Βασίλειο στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»), και

Της εταιρείας/ένωσης/κοινοπραξίας με την επωνυμία «**********» η οποία εδρεύει επί της οδού

********, αρ. *****, Τ.Κ. ******, Αθήνα, AΦΜ: *********, Δ.Ο.Υ.: ********* και εκπροσωπείται νόμιμα

από τον/την κο/κα ********** (στο εξής «ο Ανάδοχος»)

και έχοντας υπ’ όψιν την με αρ. πρωτ. ****** Απόφαση σύμφωνα με την οποία ανατίθεται η υλοποίηση

του Υποέργου 3 «Εισηγητικές Εκθέσεις για συγχρηματοδότηση Έργων & Δράσεων των ΟΤΑ καθώς και

για Θέματα Αποτελεσματικότερης Διοικητικής Οργάνωσης & Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των ΟΤΑ.»

στην εταιρεία με την επωνυμία «**********», συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα κάτωθι:

Άρθρο     1      
Αντικείμενο Σύμβασης – Έργο του Αναδόχου

Αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

- Ενημέρωση και επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α βαθμού και υποστήριξη/ ενθάρρυνση για την καταγραφή και

οργάνωση των αναγκών των επιμέρους περιοχών και τοπικών κοινωνιών ανά τομέα προτεραιότητας
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- Υποστήριξη των ΟΤΑ στην μετουσίωση των τοπικών αναγκών σε επίσημα αιτήματα προς τους αρμόδιους

δημόσιους  φορείς,  λαμβάνοντας  τις  απαιτήσεις  και  τις  προβλέψεις  των  δυνητικών  πηγών  και

προγραμμάτων χρηματοδότησης

- Εκπόνηση ενημερωτικών σημειωμάτων, σύνταξη εισηγήσεων και σχέδια επιστολών προς τους αρμόδιους

Δημόσιους φορείς για εντοπισμό αδυναμιών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των

ΟΤΑ, διάχυση των επιτυχημένων διαδικασιών λειτουργίας των Δήμων και αντίστοιχη ενημέρωση των ΟΤΑ.

Άρθρο     2      

Παραδοτέα     –     Χρονοδιάγραμμα     Εκτέλεσης      

Ο Ανάδοχος, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποβάλλει τα ακόλουθα Παραδοτέα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Εκπόνηση μηχανισμού λειτουργίας του Υποέργου ( μελέτη
εφαρμογής )

9.000,00 €
Ένας (1) μήνας από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Τρεις (3) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Έξι (6) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

Απολογιστική Έκθεση Εργασιών για το αντικείμενο της 
σύμβασης

20.000,00 €
Εννιά (9) μήνες από την

υπογραφή της παρούσας
σύμβασης

ΣΥΝΟΛΟ 69.000,00

Άρθρο     3      

Δικαιώματα     και     Υποχρεώσεις     της     Αναθέτουσας     Αρχής      

Η Αναθέτουσα Αρχή θα παραλάβει το έργο του Αναδόχου άρτιο και σύμφωνα με τους κανόνες της γνώσης

και της επιστήμης. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε δυνατή συνδρομή που

είναι απαραίτητη για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπονται στην παρούσα και εν γένει κάθε αναγκαία

υποστήριξη.
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Άρθρο     4      

   Υπεύθυνος     –     Ομάδα     Έργου     του     Αναδόχου      

Ο Ανάδοχος έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Έργου τον/την **********.

Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία

κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε

Υπηρεσίες  που  θα  εμπλακούν  στις  διαδικασίες  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  στις  επιτροπές

παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.

Ο Ανάδοχος του έργου πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου όπως αυτή ορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

Άρθρο     5      

Διάρκεια     υλοποίησης     του     έργου      

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννιά (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Η διάρκεια

αυτή μπορεί να παραταθεί μετά από πρόταση της «ΠΕΤΑ Α.Ε.» και κατόπιν συμφωνίας για τους όρους της

παράτασης μεταξύ των ενταύθα συμβαλλομένων.

Άρθρο     6      

Εκπροσώπηση     Αναδόχου      

Ως εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της Σύμβασης, ορίζεται*********

Άρθρο     7      

Ειδικές     υποχρεώσεις     της     Αναθέτουσας     Αρχής      

Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συνδέονται με την

απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου του.

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί έγγραφα στον Ανάδοχο που, κατά την κρίση της, είναι απαραίτητα για την

εκπλήρωση του έργου του. Στο πλαίσιο αυτό τηρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των Μερών σχετικά με

την εχεμύθεια, την εμπιστευτικότητα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.





Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα, Τηλ: 213 215 5600 - www.peta.gr
Email: info@peta.gr

35

Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο του.

Άρθρο     8      

Υποχρεώσεις     του     Αναδόχου      

Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή ένα στέλεχος του Αναδόχου είναι

παρών στην έδρα της, όταν καλείται απ’ αυτήν.

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει  να  εκτελέσει  το  έργο  που  του  ανατίθεται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες  της

επιστήμης και της αγοράς, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Υπαίτια καθυστέρηση εκ μέρους του Αναδόχου σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του, όπως αυτές

ειδικότερα προσδιορίζονται στο άρθρο 1 και 2 της παρούσας, παρέχει το δικαίωμα στην Αναθέτουσα Αρχή

να καταγγείλει αζημίως τη Σύμβαση. Περαιτέρω αποζημίωση της Αναθέτουσας Αρχής εξ αυτής της αιτίας,

δεν αποκλείεται.

Ο  Ανάδοχος  είναι  υπεύθυνος  για  το  προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιήσει  κατά  την  εκτέλεση  των

προβλεπόμενων εργασιών και ευθύνεται έναντί του για κάθε απαίτησή του, είτε αυτή αφορά σε αμοιβές,

είτε σε ασφαλιστικές εισφορές, είτε σε οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  χρησιμοποιεί  τα  έγγραφα  και  οποιαδήποτε  άλλα  στοιχεία  και  υλικό

οποιασδήποτε μορφής περιέχονται σε γνώση του ή τίθενται υπόψη του από την Αναθέτουσα Αρχή, σε

σχέση με τον αντικείμενο της Σύμβασης κατά την εκτέλεση αυτής, αποκλειστικά και μόνον στα πλαίσια της

παροχής των υπηρεσιών του, σύμφωνα με την παρούσα, απαγορευμένης απολύτως οποιασδήποτε άλλης

χρήσης αυτών. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για οποιαδήποτε παράβαση αυτής

της απαγόρευσης  και  για  πάσης  φύσεως ζημία που τυχόν υποστεί  η  Αναθέτουσα Αρχή εξ  αυτού του

λόγου.

Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, δεν μπορεί να περιλαμβάνονται

άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών,  εργάζονται  υπό οιανδήποτε σχέση

εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε Υπηρεσίες που εμπλέκονται στις διαδικασίες αξιολόγησης των

προσφορών και στις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σε σχέση με το αντικείμενο της Σύμβασης καθώς και

να  τηρεί  τους  κανόνες  εμπιστευτικότητας  που  οφείλει  να  τηρεί  και  η  ίδια  η  Αναθέτουσα  Αρχή.  Σε

περίπτωση παραβίασης των παραπάνω η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση στελέχους

ή συνεργάτη του Αναδόχου, εφόσον η παράβαση αφορά συγκεκριμένο στέλεχος ή συνεργάτη αυτού,
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αναφέροντας  τους  λόγους  εξαίρεσης  ή  ανάλογα  με  την  σοβαρότητα  των  παραβάσεων  αυτών  να

καταγγείλει την παρούσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της παρούσας, επιφυλασσόμενη

για πάσης φύσεως ζημία της.

Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τυχόν προσωπικών δεδομένων

που θα του διαβιβαστούν από την Υπηρεσία ή τον Δικαιούχο ή προσωπικών δεδομένων των οποίων θα

λάβει  γνώση κατά την  εκτέλεση του  έργου  του,  σύμφωνα με  τον  Γενικό  Κανονισμό  περί  Προστασίας

Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ και το Ν. 4624/2019.

Άρθρο     9      

Κυριότητα     Εγγράφων     και     Αρχείων      

Όλες οι εκθέσεις, και κάθε άλλο έγγραφο που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο, τόσο σε υλική όσο και σε

ηλεκτρονική μορφή, καθώς και το σύνολο του αρχείου, που τυχόν σχηματιστεί  κατά την εκτέλεση της

Σύμβασης,  ανήκουν  στην  κυριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ο  δε  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να

διευκολύνει  κάθε  σχετική  απαίτηση  πρόσβασης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  σε  αυτά και  με  τη  λήξη  της

σύμβασης να τα παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή σε αυτήν.

Ο Ανάδοχος δικαιούται να κάνει χρήση των παραδοτέων του για επιστημονικούς λόγους (δημοσιεύσεις σε

επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και ανακοινώσεις σε συνέδρια), μετά την οριστική παραλαβή τους και με

την έγγραφη προς τούτο άδεια της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο     10      

Αμοιβή     του     Αναδόχου      

Η  αμοιβή  του  Αναδόχου,  ορίζεται  στο  ποσό  των  **********ευρώ  (*********,00  €)  μη

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του

έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και

ενδεικτικά:

● η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος.

● κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων
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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.

● Δεν  προβλέπεται  αναπροσαρμογή  της  αμοιβής  του  Αναδόχου  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  των

Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση.

● Ο  Ανάδοχος  επιβαρύνεται  με  κάθε  νόμιμη  ασφαλιστική  εισφορά  και  κράτηση  υπέρ  νομικών

προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.

Άρθρο     11      

Τρόπος     πληρωμής      

Το ποσό θα καταβληθεί στον Ανάδοχο σε τμηματικές πληρωμές και θα έπονται της οριστικής παραλαβής

ενός  εκάστου  των  Παραδοτέων  (άρθρο  2  της  παρούσας),  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  &

Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Κάθε πληρωμή του Αναδόχου θα υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο παρακρατήσεις.

Η καταβολή των πληρωμών μπορεί να γίνεται και σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Αναδόχου

σύμφωνα με τα εκδιδόμενα παραστατικά.

Η παραπάνω καταβολή στους εκπροσώπους θεωρείται καταβολή και εξόφληση ως προς όλα τα μέλη του

Αναδόχου και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί κατά του Δημοσίου εκ της αιτίας αυτής.

Άρθρο     12      

Παρακολούθηση     και     Έλεγχος     εκτέλεσης     της     Σύμβασης      

Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και

Παραλαβής  (ΕΠΠΑ),  με απόφαση της Αναθέτουσας  Αρχής.  Κατά τη διάρκεια  υλοποίησης του έργου ο

Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:

• η συνεργασία με τον Ανάδοχο,

• το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής των παραδοτέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 

σύμβαση,
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• η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων,

• ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο,

• η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να 

καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

Άρθρο     13      

Ολοκλήρωση     της     Σύμβασης     –   Εγγυήσεις      

Η Σύμβαση ολοκληρώνεται  μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή του παραδοτέου

όπως αυτό ορίζεται.

Ο  Ανάδοχος  κατέθεσε  την  αριθ.  ***********  Εγγυητική  Επιστολή  Καλής  Εκτέλεσης  του  **********,

ποσού ******** ευρώ (*******,00 €), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% της αμοιβής του χωρίς ΦΠΑ.

Με την ολοκλήρωση της Σύμβασης, επιστρέφεται σε αυτόν η ως άνω Επιστολή Εγγύησης και εφ’ όσον δεν

εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση της Αναθέτουσας Αρχής. Αν καταστεί αναγκαίο για οποιονδήποτε λόγο, ο

Ανάδοχος οφείλει να επεκτείνει το χρόνο ισχύος της παραπάνω Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

Άρθρο     14      

Καταγγελία της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως ή να λύσει πρόωρα τη Σύμβαση

εάν διαπιστώσει ότι στέλεχος ή συνεργάτης του Αναδόχου παραβεί το καθήκον εχεμύθειας ή τις αρχές

δεοντολογίας,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  8  της  παρούσας,  ή  εάν  οποτεδήποτε  κατά  την

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, ο Ανάδοχος πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή

ανακληθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός του. Σε περίπτωση καταγγελίας και λύσης της Σύμβασης, ο

Ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  λάβει  αποζημίωση  για  την  λύση  της.  Η  καταγγελία  της  Σύμβασης  δεν

επηρεάζει  τα  δικαιώματα  ή  τις  υποχρεώσεις  των  Μερών,  που  προϋπήρχαν  της  καταγγελίας  και  δεν

απαλλάσσει τα Μέρη από τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο,

σε σχέση με εκτελεσθείσες προ της καταγγελίας συμβατικές εργασίες.

Επίσης, δύναται να λυθεί δια ασκήσεως οποτεδήποτε δικαιώματος καταγγελίας από έκαστο των Μερών,

εφόσον εκάτερο διαπιστώσει ότι το έτερο δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του που πηγάζουν από τη
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Σύμβαση. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη προσκαλούν άλληλα εγγράφως προκειμένου να συμμορφώνονται

αμέσως με τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι: α) δεν εκπληρώνονται εγκαίρως και

προσηκόντως οι υποχρεώσεις τους, όπως απορρέουν από την Σύμβαση, ή β) δεν συμμορφώνονται με τους

όρους της Σύμβασης, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών. Με την πρόσκληση τάσσεται προθεσμία δέκα

(10) ημερολογιακών ημερών για τη συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης και γίνεται συγκεκριμένη

παράθεση  των  παραβάσεων  των  συμβατικών  όρων  ή  των  αξιουμένων  προς  εκτέλεση  υποχρεώσεων.

Εφόσον το καταγγελλόμενο Μέρος δεν συμμορφωθεί εντός της ως άνω προθεσμίας κατά τα ανωτέρω,

επέρχονται αυτοδικαίως τα αποτελέσματα της καταγγελίας.

Άρθρο     15      

Καλόπιστη     Εφαρμογή     της     Σύμβασης      

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  και  ο  Ανάδοχος  αναγνωρίζουν  ότι  δεν  είναι  εφικτό  να  προβλεφθούν  και  να

περιληφθούν  στην  παρούσα  όλες  οι  πιθανές  περιπτώσεις  που  είναι  δυνατό  να  προκύψουν  κατά  τη

διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού ότι

η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν

δικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων  και  αμφότεροι  με  καλή  πίστη  συμφωνούν  για  τις  ενέργειες  που

απαιτούνται, προκειμένου να αποσοβούνται εστίες πιθανών διενέξεων ή διαφορών.

Άρθρο     16      

Ανωτέρα     Βία      

Λόγοι ανωτέρας βίας δεν απαλλάσσουν τα Μέρη από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, αλλά συνιστούν

λόγο αναστολής εκπλήρωσης αυτών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το γεγονός που συνιστά ανωτέρα

βία.

Άρθρο     17      

Γλώσσα  

Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.
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Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον Ανάδοχο η σύνταξη εγγράφων που αφορούν τον αντικείμενο της

Σύμβασης  να  γίνει  κατ΄  εξαίρεση  απευθείας  στην  Αγγλική  γλώσσα,  εφόσον  κατά  την  εκτίμηση  της

Αναθέτουσας  Αρχής,  η  σύνταξη  του κειμένου στην  Αγγλική γλώσσα είναι  απαραίτητη  για τις  ανάγκες

άμεσης επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας  Αρχής,  ή  άλλων Φορέων και

Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο     18      

Επίλυση     Διαφορών     μεταξύ     Αναθέτουσας     Αρχής     και     Αναδόχου      

Τα μέρη υποχρεούνται να ρυθμίζουν καταρχήν φιλικά κάθε διαφορά που θα προκύψει στις μεταξύ τους

σχέσεις κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Οποιαδήποτε διαφορά,  διένεξη  ή διαφωνία που ενδεχομένως ανακύψει  μεταξύ των Μερών,  από την

εφαρμογή της παρούσας και αφορά την ερμηνεία ή την εκτέλεση όρων αυτής και την έκταση των εξ αυτής

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και δωσιδικία των

Δικαστηρίων των Αθηνών.

Ρητά συμφωνείται από τα Μέρη ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες προσφυγής εναντίον αποφάσεων της

Διοίκησης ή η άσκηση των ενδίκων μέσων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν αναστέλλουν την

εκτέλεση  της  παρούσας.  Συνεπώς,  αμφότερα  τα  Μέρη  συνεχίζουν,  με  καλή  πίστη,  να  ασκούν  τα

δικαιώματά τους και να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους, με βάση την παρούσα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της

επίλυσης της διαφοράς.

Άρθρο     19      

Επικοινωνία     του     Αναδόχου     με     την     Αναθέτουσα     Αρχή      

Οποιαδήποτε ειδοποίηση ή επικοινωνία μεταξύ των Μερών θα είναι γραπτή και θα θεωρείται ότι δόθηκε

ή πραγματοποιήθηκε προσηκόντως, εφόσον παραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος με συστημένη

επιστολή ή υποβλήθηκε στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στη διεύθυνση που αναφέρεται στην

επόμενη παράγραφο, ή στάλθηκε με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (και επιβεβαιώθηκε η
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παραλαβή της).

Όλα τα έγγραφα του Αναδόχου μεταξύ των οποίων και τα παραδοτέα που απευθύνονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλονται/κατατίθενται στην παρακάτω διεύθυνση:

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

Χαρ. Τρικούπη 6-10, 106 79 Αθήνα

Τηλ.: 213 215 5600

e-mail: info@peta.gr

Άρθρο     20      

Εφαρμοστέο     Δίκαιο     –     Αρμόδιο     Δικαστήριο      

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτό, 

ενώ αρμόδια δικαστήρια συμφωνούνται από τούδε το Πρωτοδικείο Αθηνών. 

Άρθρο     21      

Παραίτηση     Δικαιώματος      

Η  μη  επίκληση  ή  άσκηση  δικαιώματος  από  κάποιο  συμβαλλόμενο  μέρος  δεν  θα  πρέπει  σε  καμία

περίπτωση να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο

μέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.

Άρθρο     22      

Τροποποιήσεις     –     Ανανέωση      

Κάθε  τροποποίηση  ή  αλλαγή  της  παρούσας  θα  πραγματοποιείται  με  έγγραφη  συμφωνία  των

συμβαλλόμενων στην παρούσα μερών και θα επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση ως αναπόσπαστο

μέρος αυτής.
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Άρθρο     23      

Προηγούμενες     Συμφωνίες      

Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των μερών επί του

ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση

της πραγματικής βούλησης των μερών για το συγκεκριμένο θέμα-αντικείμενο της συμβάσεως.

Σε πίστωση της παρούσας, η Σύμβαση υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΠΕΤΑ Α.Ε. και τον

νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου, σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΤΑ Α.Ε.

Βασίλειος Κορομάντζος
Διευθύνων Σύμβουλος

Για τον Ανάδοχο «……….»

*******************
Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τ.Κ

ΠΟΛΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΑΦΜ-ΔΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ

ΦΠΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ

ΦΠΑ

Εκπόνηση μηχανισμού λειτουργίας του
Υποέργου ( μελέτη εφαρμογής )

1η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το
αντικείμενο της σύμβασης

2η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών για το
αντικείμενο της σύμβασης

Απολογιστική Έκθεση Εργασιών για το
αντικείμενο της σύμβασης

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (αριθμητικά)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ Φ.Π.Α. 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικά)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% (ολογράφως)

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (120) ΗΜΕΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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(ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V  .  
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  ενημερώνει  υπό  την  ιδιότητά  της  ως  υπεύθυνης  επεξεργασίας  το  φυσικό  πρόσωπο  που

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’

εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο

του παρόντος Διαγωνισμού,  από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος

Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων

της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  η  εν  γένει  ασφάλεια  και  προστασία  των  συναλλαγών.  Τα  δεδομένα

ταυτοπροσωπίας  και  επικοινωνίας  θα  χρησιμοποιηθούν  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  και  για  την

ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της,

δηλαδή  οι  Σύμβουλοι,  τα  υπηρεσιακά  στελέχη,  μέλη  Επιτροπών  Αξιολόγησης,  Χειριστές  του  Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης

της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς

φορολογικούς-δημοσιονομικούς  ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από

την

κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση

εκκρεμοδικίας  αναφορικά  με  δημόσια  σύμβαση  τα  δεδομένα  τηρούνται  μέχρι  το  πέρας  της

εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί

να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
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απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του

απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από

οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V  .  
Ε.Ε.Ε.Σ. (  ESPD  )   

Επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική μορφή σε τύπο PDF και XML. 
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