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ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων διακήρυξης
και των λοιπών εγγράφων, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης και την εκπόνηση του έργου
παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated
actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area”
(«Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη
Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD».

Έχοντας υπόψη:
1.

2.
3.
4.

5.

Το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/09.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23-10-2000»,
όπως ισχύει.
Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης, δημόσιο
λογισμικό κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 79.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α/23.10.2017), «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας», σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 322/2013 (ΦΕΚ 679/Β/2013) «Οργάνωση της Ειδικής
Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος:
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και κεντρικής
δημόσιας διοίκησης».
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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6.

Το Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α/119/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
7. Το Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου».
9. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67440/8291/23-07-2019 (ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ./02.08.2019) Απόφαση
«Αυτοδίκαιη λήξη θητείας του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και την υπ. αριθμ.. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67875/8353/24-072019 (Υ.Ο.Δ.Δ., 510) Απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/20-11-2019 (ΦΕΚ 4321/Β/29.11.2019) Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Η.Π. 31822/1542/20.07.2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108) για την
Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 177772/924/14.06.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2140).
12. Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099/Β/19.04.2016), «Σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”».
13. Την από 22/03/2019 Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του
Επικεφαλής Εταίρου - Δικαιούχου και των Εταίρων / Δικαιούχων του έργου: «Integrated actions
for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», με ακρωνύμιο
FLOODGUARD στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A «ΕλλάδαΒουλγαρία 2014-2020» (ΑΔΑΜ: 20REQ006177730 2020-01-20).
14. Την υπ’ αριθμ B4.5b.01 από 01/04/2019 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract, No
B4.5b.01) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A
«Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Κύριου Διακιούχου (Lead Beneficiary) του έργου, Fire
Safety and Civil Protection Directorate, Ministry of Interior, Bulgaria (ΑΔΑΜ: 20REQ006177734
2020-01-2020).
15. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29
παράγραφος 4.
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16. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
17. Την «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των
δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου ”Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία”».
18. Το εγκεκριμένο διακρατικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 20142020».
19. Το τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον
προϋπολογισμό τους. (Application Form, Applicant’ s Package, κλπ)
20. Την υπ΄αριθμ. 53046/17.5.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
ένταξη του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in
the Cross Border area” στο ΠΔΕ (ΑΔΑ: 758Ζ465ΧΙ8-ΛΓΟ).
21. Το γεγονός ότι η διαδικασία ανάθεσης της εν λόγω σύμβασης δεν προκαλεί ενδοκοινοτικό
ανταγωνισμό.
22. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς
και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
23. Την ανάγκη υλοποίησης παραδοτέων των επιμέρους Πακέτων Εργασίας του Έργου (Π.Ε.1, Π.Ε.2
και Π.Ε.3).

Αποφασίζουμε
Για το Έργο “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross
Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων
πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD, του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»,
Α. Την έγκριση:
1. των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και
Διάχυση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον
συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») Ακρωνύμιο: FLOODGUARD», με κωδικό πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27560000.
2. της διενέργειας συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία ανάθεσης και κριτήριο την
«πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ισχύει, με σκοπό τη σύναψη δημόσιας σύμβασης
για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Επικοινωνία και Διάχυση στο πλαίσιο
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks
in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση
κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή») - Ακρωνύμιο: FLOODGUARD»,
3. των όρων διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού, όπως καθορίζονται στην οικεία Διακήρυξη, η
οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και από τη
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., η οποία επισυνάπτεται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της,
4. των λοιπών εγγράφων της σύμβασης για τον ανωτέρω διαγωνισμό, όπως συντάχθηκαν από τη
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και από τη Διεύθυνση Προστασίας και
Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ., τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
Β. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος του Υ.Π.ΕΝ εντέλλεται να προχωρήσει
άμεσα τις διαδικασίες συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
221 του ν.4412/2016, όπως ισχύει, και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης της οικείας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτούμενων ενεργειών για τη δημοσιότητα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας και τους όρους της οικείας Διακήρυξης
Γ. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. εντέλλεται να προσαρμόσει τη
Διακήρυξη και το περιεχόμενο των λοιπών εγγράφων της σύμβασης του σημείου Α της παρούσας,
αναφορικά με τις καταληκτικές ημερομηνίες του διαγωνισμού και άλλες προθεσμίες.
Δ. Η δαπάνη εκτέλεσης της σύμβασης θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδ. ΣΑ:
2019ΣΕ27560000 της ΣΑΕ 0752 του ΠΔΕ και ανέρχεται σε #47.338,70# € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ: #11.361,30# €) ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
#58.700,00# €.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡΑΒΩΣΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Κοινοποίηση
-Κοινή Γραμματεία Πρόγραμμα Συνεργασίας
INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»
e-mail: interreg@mou.gr
kantoniadou@mou.gr

Εσωτερική Διανομή
-Μέλη Ομάδας Έργου
-Φ. FLOODGUARD

Συνημμένα:
1. το Τεύχος της Διακήρυξης
2. τα έγγραφα της Σύμβασης, όπως αναφέρονται
στην παράγραφο Α.4 της Παρούσης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
«Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την
αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή
Περιοχή»
“Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” με
ακρωνύμιο “FLOODGUARD”

(εφεξής αποκαλούμενο στην παρούσα το «Έργο») με Κωδικό ΟΠΣ
5017322 στο Πρόγραμμα Συνεργασίας “Interreg V-A Greece Bulgaria
2014 – 2020” και κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27560000

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 1
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κάτωθι γενικούς και ειδικούς όρους:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Συνοπτικός διαγωνισμός του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία : 31/03/2020

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΥΔΑΤΩΝ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα, ΤΚ 11523

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Δέκα (10) μήνες από την επομένη της ημερομηνίας
διενέργειας του διαγωνισμού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους
ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV):
1. 79340000-9, Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
2. 79341100-7, Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα
Διαφήμισης
3. 79342000-3, Υπηρεσίες μάρκετινγκ
4. 79342200-5 Υπηρεσίες προώθησης
5. 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και
συνεδρίων
6. 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
7. 79530000-8- Υπηρεσίες Μετάφρασης
8.72212224-5- Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού
επεξεργασίας ιστοσελίδων

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ώρα : 11:00 π.μ.

#47.338,70# € (σαράντα επτά χιλιάδες τριακόσια τριάντα
οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι
#58.700,00# € (πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ)
Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και το
τέλος του Έργου, ήτοι 31 Μαρτίου 2022
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Επωνυμία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Αμαλιάδος 17

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11523

Τηλέφωνο

2131515438

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.athanasiou@prv.ypeka.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Ελένη Αθανασίου

Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR

ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Επικοινωνίας και
Διάχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and responsiveness
to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την
αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή»), που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020», σύμφωνα με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αναλυτικά ορίζονται στο Μέρος Β΄ της παρούσας και το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Το Έργο έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών που αφορούν σε παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας
ΠΕ1 «Διαχείριση έργου», ΠΕ2 «Επικοινωνία και Διάχυση» και ΠΕ3, «Δημιουργία της κοινής ομάδας
εργασίας JWG» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” («Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και
την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή»). Το έργο χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας «Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020» (Ακρωνύμιο: FLOODGUARD), με
βάση την υπ’ αριθμό B4.5b.01 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Coontract) μεταξύ της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Συνεργασίας και του Κύριου Δικαιούχου του Προγράμματος και έχει λάβει
κωδικό MIS 5017322.
Πιο συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα εξής παραδοτέα:
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ 1)
 Παραδοτέο Π.1.6.3 Διοργάνωση συνάντησης JPMT για 25 άτομα στην Θεσσαλονίκη
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 (ΠΕ 2)
 Παραδοτέο Π.2.6.1 Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής/Πλάνου Δημοσιότητας
 Παραδοτέο Π.2.6.2
Α) Οργάνωση Εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη (εκδήλωση 1 ημέρας)
Β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τις πλημμύρες και την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμύρας
(εκδήλωση 2 ημερών)
 Παραδοτέο Π.2.6.3 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Β) Παραγωγή Προωθητικού Υλικού
Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, twitter)
και λειτουργία συντήρηση με ενημέρωση αυτών σε δεκαπενθήμερη βάση.
 Παραδοτέο Π.2.6.4 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
 Παραδοτέο Π2.6.5 Ανάπτυξη ιστοσελίδας
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 (ΠΕ 3)
 Παραδοτέο Π.3.6.1 Διοργάνωση 2 συναντήσεων JWG στην Καβάλα.
 Παραδοτέο Π.3.6.4 Μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αγγλικά

ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η διάρκεια άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και την ανάρτησή της
στο ΚΗΜΔΗΣ έως και την 31η Μαρτίου 2022 και με δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας της
Σύμβασης πέραν της 31ης Μαρτίου 2022 σε περίπτωση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου
FLOODGUARD, χωρίς επέκταση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #47.338,70# € (σαράντα επτά χιλιάδες
τριακόσια τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό των #11.361,30# € (έντεκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα ένα ευρώ και τριάντα λεπτά). Η
συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των #58.700,00# € (πενήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί από το Έργο “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area/ FLOODGUARD” που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020”.
Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί μέρος του έργου “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area/FLOODGUARD” που χρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020” ως προς την αξία της κατά 85% από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο για την ανάθεση της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με:
 Τις Διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 204/15.09.2011).
 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
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 Τον Οδηγό Υλοποίησης και λοιπά έγγραφα του Προγράμματος INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 20142020".
 Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης υπ’ αριθμό B4.5b.01, την Εταιρική Συμφωνία, το Τεχνικό Δελτίο και τα
λοιπά έγγραφα
 Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΥ/29265/175/18-03-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων για τη διενέργεια του παρόντος Διαγωνισμού.
 Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 Τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η αθέτηση των εν λόγω υποχρεώσεων συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα και λόγο αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε
διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.1 Έγγραφα Σύμβασης
Τα έγγραφα της Σύμβασης για τον παρόντα διαγωνισμό είναι τα ακόλουθα :
Α) Η παρούσα διακήρυξη με τα Μέρη της και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που
θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
Β) Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
Γ) Σχέδιο Σύμβασης
Τα έγγραφα της Σύμβασης, με βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της Σύμβασης, σε
περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος :
1. Η Σύμβαση με τον Ανάδοχο.
2. Η Διακήρυξη με τα Μέρη της και τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, που θα
παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.
3. Η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
7.2 Δημοσιότητα – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Η παρούσα διακήρυξη με τα Μέρη αυτής δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης αναρτάται και στο δικτυακό τόπο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR)
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα
Μέρη της και στα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης.
7.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ή ηλεκτρονικά: m.papanika@prv.ypeka.gr –
e.athanasiou@prv.ypeka.gr συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της
παρούσας Διακήρυξης μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη
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προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά
σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, το αργότερο τέσσερις (4)
ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη λήξη προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Επίσης, θα αναρτήσει τις απαντήσεις σε όλες τις διευκρινήσεις στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας(http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR).
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και κανένας
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κράτοςμέλος της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ (ως «ΣΔΣ» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997
(A' 139) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, καθώς και
ενώσεις προμηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασχολούνται σε τομείς ή άλλες συναφείς
δραστηριότητες με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού.
Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν νομική μορφή προκειμένου να
υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν
κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης μορφής είναι αναγκαία για την
ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού:
Α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 όπως
εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 3698/16.11.2016 αρ. απόφ. 158/2016 παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη
Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν ότι δε
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. α, β και ζ του
Ν.4412/2016.
Διατίθεται
στους
οικονομικούς
φορείς
μέσω
της
ιστοσελίδας
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=473&language=el-GR του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, αναρτημένο μαζί με τα λοιπά έγγραφα της Σύμβασης, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να το
συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή. Οι
οικονομικοί φορείς μπορούν ακόμη να μεταφορτώσουν το σχετικό αρχείο σε μορφή .xml ή προκειμένου
να
το
επεξεργαστούν
με
«Τηλεφόρτωση
εγγράφου»
στην
σελίδα
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/#/start) ή σε μορφή .pdf. Το ΤΕΥΔ, αφού συμπληρωθεί και
υπογραφεί αρμοδίως, συμπεριλαμβάνεται στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής
–Τεχνική Προσφορά».
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει
από τους προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
διαγωνισμού να υποβάλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις
συμμετοχής έτσι όπως αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ, όταν αυτό απαιτείται, για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:
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- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη (ΙΙ,ΙΙΙ, IV και VI)
συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα.
- Το μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή του
κατά νόμο υπόχρεου/ων, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Επισημαίνεται ότι :
-Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ.
-Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΤΕΥΔ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των
λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1, παρ. 2 και παρ. 4 εδ. α, β και ζ του Ν.4412/2016 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
-Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή Ένωσης, πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί
για κάθε φορέα – μέλος της Ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως ΙV.
-Όταν συμμετέχουν Ενώσεις, απαντούν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος
συμμετοχής] και συμπληρώνουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ.
-Εφόσον ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να καταθέσει προσφορά μόνο για το ένα τμήμα του διαγωνισμού
υποβάλει ΤΕΥΔ αποκλειστικά μόνο για αυτό το τμήμα. Στην αντίθετη περίπτωση συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ
και για τα δύο τμήματα.
Β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού
φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και
των μελών του διοικητικού οργάνου.
Γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπο τους.
Δ) βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο.
Ενώσεις οικονομικών φορέων
α) Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Οι Ενώσεις δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την
προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της
Σύμβασης. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
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ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την
επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ο προσφέρων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της και
στην περίπτωση αυτή υπόκειται σε έκπτωση από την διαδικασία του διαγωνισμού και ανάθεσης της
Σύμβασης.
Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα
ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της Σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 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 τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε
όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και
αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και
δε 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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής :
Α) Να μην υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Ο οικονομικός φορέας
αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του
οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της παρούσας περίπτωσης Α, μπορεί να προσκομίσει στοιχεία για
να αποδείξει ότι έλαβε μέτρα που αποδεικνύουν την αξιοπιστία του. Αν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή αποκλείεται και λαμβάνει γνώση με την κοινοποίηση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
Β) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής. Η υποχρέωση αυτή ισχύει για
το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων (Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης-ΟΚΑ), στους οποίους έχει
ασφαλισμένο το προσωπικό του, συμπεριλαμβανομένων και των νόμιμων εκπροσώπων του. Δεν
αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων κατά περίπτωση, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
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Γ) Να μην τελεί ο οικονομικός φορέας υπό πτώχευση ή να μην έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή
ειδικής εκκαθάρισης ή υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή να μην έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή να μην έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή να μην βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων, που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη Σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
Δ) Να μην έχει αθετήσει ο οικονομικός φορέας τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
Ε) Να μην έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον «Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών»,
57088/ΔΙΟΕ-1033/18-12-2013 (Β’ 3314).
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό που περιγράφονται στο παρόν άρθρο και αποτυπώνονται
στο ΤΕΥΔ αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του οικονομικού φορέα.

ΑΡΘΡΟ 12 : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
12.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας Σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών. Η
υλοποίηση των υπό ανάθεση υπηρεσιών από τον Ανάδοχο απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Για
τη διασφάλιση των ανωτέρω απαιτούνται ποιοτικοί όροι αξιολόγησης, που διασφαλίζονται με το κριτήριο
της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ο Ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα
προκύψει από τη στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των προσφορών και
των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέσει το σύνολο των υπηρεσιών σε
έναν Ανάδοχο.
Προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, σε περίπτωση νομικού
προσώπου, οι προσφέροντες προσκομίζουν Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, όπου θα φαίνεται
η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό είδος των εργασιών τους. Το εν λόγω Πιστοποιητικό οφείλει να έχει
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
12.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
Σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον
ίσο με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τις τρεις
τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι ελάχιστου
ύψους #47.338,70# € ετησίως.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 9

20PROC006463483 2020-03-20

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία στο ΤΕΥΔ και υποχρεούνται να προσκομίσουν
στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά αποδεικτικά οικονομικής ευρωστίας (π.χ. αντίγραφα ισολογισμών, ή
αντίγραφα των εντύπων Ε3) οποιαδήποτε χρονική στιγμή αυτά ζητηθούν από την Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού.
12.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
O προσφέρων, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανός να ανταπεξέλθει
πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Στο πλαίσιο αυτό, οι
υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής») μικρό
ιστορικό, κύρια βήματα ανάπτυξης και δραστηριότητες του υποψήφιου οικονομικού φορέα (αντικείμενο,
προϊόντα, υπηρεσίες, βασικό πελατολόγιο, κ.λπ.).
Επίσης υποβάλουν με την προσφορά τους (Φάκελος «Δικαιολογητικών Συμμετοχής») περιγραφή της
επιχειρηματικής δομής (νομική μορφή, οργανόγραμμα, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνική υποδομή) και
αναφορά του μέσου ετήσιου εργατοϋπαλληλικού δυναμικού και του αριθμού των διευθυντικών στελεχών
του υποψήφιου οικονομικού φορέα κατά τα τελευταία τρία έτη.
Επιπλέον, ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο οικονομικός φορέας πρέπει
να διαθέτει στην Ομάδα Έργου τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη, με τα παρακάτω προσόντα:


ένα (1) επιστήμονα ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Οικονομολόγων σε επίπεδο MSc, ή PhD με
δεκαετή εμπειρία και συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενα έργα την
τελευταία τριετία



ένα (1) επιστήμονα ΠΕ Οικονομικής κατεύθυνσης σε επίπεδο MSc, ή PhD με δεκαετή εμπειρία
και συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενα έργα την τελευταία τριετία



ένα (1) επιστήμονα ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Θετικών Επιστημών κάτοχο διδακτορικού διπλώματος
στο αντικείμενο της περιβαλλοντικής επιστήμης με συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2)
συγχρηματοδοτούμενα έργα την τελευταία τριετία και συμμετοχή σε τουλάχιστον πέντε (5)
Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων με αντικείμενο τη διάδοση/ δημοσιότητα αποτελεσμάτων
ερευνητικών έργων



ένα (1) επιστήμονα ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος, κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος σε
θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος με συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο (2)
συγχρηματοδοτούμενα έργα την τελευταία τριετία



ένα (1) επιστήμονα ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Περιβάλλοντος, με συμμετοχή στην οργανωτική
επιτροπή σε τουλάχιστον δύο (2) διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κεντρικό θέμα το
περιβάλλον την τελευταία πενταετία, με εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία στη διοργάνωση
τουλάχιστον τεσσάρων (4) συνεδρίων ή εκδηλώσεων με θέμα το περιβάλλον την τελευταία
τριετία και εξειδικευμένη εργασιακή εμπειρία σε θέματα ψηφιακού μάρκετινγκ σε
τουλάχιστον τρία (3) την τελευταία τριετία.

Διευκρινήσεις: Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση
συμμετοχής, καταθέτοντας με την Προσφορά του (εντός του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») τα
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης:
Πίνακα των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το
ακόλουθο υπόδειγμα:
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Α/Α

Ονοματεπώνυμο Μέλους Εταιρεία (σε περίπτωση Ρόλος στην Ομάδα
Ομάδας Έργου
Ένωσης ή Κοινοπραξίας) Έργου-Θέση στο σχήμα
δηλ. Υπεύθυνος Έργου Η
Βοηθός Υπευθύνου
Έργου κλπ.

Προτεινόμενοι
Ανθρωπομήνες
απασχόλησης
στο Έργο

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις
συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης των εξωτερικών
συνεργατών με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας (δεν
απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
 Επίσης, κατατίθενται Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των Μελών της Ομάδας Έργου
συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση κάθε μέλους της Ομάδας Έργου περί ακρίβειας των στοιχείων
του βιογραφικού σημειώματος (δεν απαιτείται το γνήσιο της υπογραφής).
Επίσης, ο Οικονομικός φορέας οφείλει, ως ελάχιστη προϋπόθεση, να τεκμηριώσει την επαγγελματική του
ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείμενα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο, και ειδικότερα ότι διαθέτει
την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία ως εξής:
i. Εμπειρία στην εκπόνηση επικοινωνιακής στρατηγικής Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, ΕΣΠΑ, κ.α.)
ii. Εμπειρία στην διοργάνωση εκδηλώσεων, πχ συνεδρίων ή/και ημερίδων ή/και εκπαιδευτικών
σεμιναρίων, ή/ και Συνεντεύξεων Τύπου για έργα στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7,
ΕΣΠΑ, κ.α.)
iii. Εμπειρία στην επιμέλεια, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού ή/ και δημιουργία
ιστοσελίδας έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
(διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, ΕΣΠΑ, κ.α.).
iv. Εμπειρία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
Το παραπάνω τεκμηριώνεται εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τη διάρκεια της πενταετίας 2014-2018
έχει:
α) αναλάβει και φέρει εις πέρας ικανοποιητικά την εκπόνησης δύο (2) μελετών επικοινωνιακής
στρατηγικής
β) διοργανώσει τουλάχιστον δύο (2) εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά σεμινάρια), στο
πλαίσιο υλοποίησης Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά,
διακρατικά, κ.λπ., π.χ. Interreg, Horizon, FP7, ΕΣΠΑ, κ.α.),
γ) αναλάβει την επιμέλεια, παραγωγή και προώθηση επικοινωνιακού υλικού και τη δημιουργία
ιστοσελίδων προγραμμάτων, ως Ανάδοχος–υπεργολάβος τουλάχιστον δύο (2) έργων που υλοποιούνται
στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (διασυνοριακά, διαπεριφερειακά, διακρατικά, κ.λπ.,
π.χ. Interreg, Horizon, FP7, ΕΣΠΑ, κ.α.), Η ως άνω εμπειρία τεκμηριώνεται επίσης σε περίπτωση που ο
υποψήφιος Ανάδοχος έχει συμμετάσχει ως Εταίρος/Υπεύθυνος δράσεων επικοινωνίας - διάχυσης
αποτελεσμάτων σε Έργα, στο πλαίσιο Εθνικών ή Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων,
π.χ. Interreg, Horizon, FP7,ΕΣΠΑ κτλ.
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Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει ο Οικονομικός Φορέας να υποβάλει (εντός του Φακέλου
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής») τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης :
1.θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό κατάλογο παραδόσεων στο σχετικό πεδίο του ΤΕΥΔ.
2.θα πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει (στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής») για κάθε μία
από τις παραδόσεις και τον παρακάτω Πίνακα:
Α/Α Πελάτης/Αποδέκτης
Παράδοσης
(συμπληρώνονται
στοιχεία του φορέα
ή ιδιώτη ή
Προγράμματος)

Τίτλος

Πρόγραμμα

Σύντομη

Διάρκεια

Ελάχιστες

Έργου/υπηρεσίας

Χρηματοδότησης
(εάν πρόκειται
για παραδόσεις

περιγραφή

εκτέλεσης

απαιτούμενες

έργου του

(Απόέως)

προϋποθέσεις

που αφορούν σε
έργα στο πλαίσιο

υποψήφιου
Αναδόχου

Εθνικών ή

που
εκπληρώνονται
(της ενότητας
12.3.)

Ευρωπαϊκών

Ηλεκτρ/ός
διαδικτυακός
σύνδεσμος
πρόσβασης
σε
σχετικές
πληροφορίες
του
έργου.
Εάν
δεν υπάρχει

συγχρ/νων
Προγραμμάτων)

διαθέσιμη
πληροφορία
στο
διαδίκτυο,
υποβάλλεται
ηλεκτρονικό
αρχείο
σχετικών
στοιχείων
σε εξωτερική
μονάδα
αποθήκευσης.

1

π.χ. Υπουργείο

π.χ. (α) και (β),

π.χ. Interreg

Εφόσον πρόκειται

ή (α) ή (β)

για συμμετοχή ως
Εταίρος σε
Πρόγραμμα τότε
αναγράφεται το
ακρωνύμιο του
σχετικού έργου και
το όνομα του
Προγράμματος, π.χ.
Interreg

2
*Όπου παρούσα φάση: σε φάση υλοποίησης, ολοκληρωμένο επιτυχώς, κ.λπ.

12.4 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Προς απόδειξη του κριτηρίου διασφάλισης ποιότητας ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει:
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1. Εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για τη διασφάλιση
ποιότητας
2. Εν ισχύ πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, για την
εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης
Αντίγραφα των ανωτέρω Πιστοποιήσεων θα πρέπει να υποβληθούν στο Φάκελο «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής».

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα της Σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην
ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) :
Ειδικότερα :
1. Απλά Αντίγραφα δημοσίων εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄ της
παρ. 2 του άρθρου 1 του 4250/2014 (Α 74). Σημειωτέο ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά Αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας
αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 (β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILE), οι οποίες
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) και άλλες διακρατικές συμφωνίες.
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
3. Απλά Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 (β) του Κώδικα
Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν.4250/2014. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει
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υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της
προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ).
4. Πρωτότυπα έγγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζομένους.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 14 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή απόρριψης σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος
προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς τα ακόλουθα :
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (Επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης, καθώς και τα
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, email)»

ΠΡΟΣ
……………………………………
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Τίτλος Διαγωνισμού……»
Διακήρυξη με Αρ. Πρωτ. ΧΧ/XX.XX.2020
(Ημερομηνία Διενέργειας: XX.XX.2020)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από το Πρωτόκολλο.
Ο κύριος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι
φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό
τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής:
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α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και
υπογεγραμμένο καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (Β έως Δ), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 9 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας καθώς και τα έγγραφα και στοιχεία του
άρθρου 12 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ».
β) Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία όπως
αναφέρονται αναλυτικά στο Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς
δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
Ο προσφέρων οφείλει, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο
Μέρος Β’ της παρούσας Διακήρυξης, να αναπτύξει την μεθοδολογία υλοποίησης, τα μέσα και εργαλεία,
που θα ακολουθήσει. Η μεθοδολογία θα πρέπει να παρουσιάζει αναλυτικά τις ενέργειες που θα
εκτελεστούν.
Οι φάσεις του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης θα πρέπει να ταυτίζονται με τα βήματα που προδιαγράφει
η μεθοδολογία υλοποίησης ενώ ο χρονοπρογραμματισμός τους θα πρέπει να είναι ρεαλιστικός σε σχέση
με τις απαιτήσεις του έργου και τη λύση που θα προτείνει ο οικονομικός φορέας. Εξετάζεται κατά πόσο το
προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό και η διάρθρωσή του εξυπηρετεί τους στόχους του έργου
σε συνέπεια ή μη με την προτεινόμενη μεθοδολογία.
γ) Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» ο οποίος περιέχει το έντυπο της Οικονομικής
προσφοράς, πλήρως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα
και σφραγισμένο. Σε περίπτωση ένωσης η προσφορά υπογράφεται είτε από όλους τους φορείς που την
αποτελούν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους.
Το τίμημα της προσφοράς κάθε προσφέροντος θα δοθεί με μία και μοναδική τιμή σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης και των αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο. Στην τιμή θα
περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον αναλογούντα
ΦΠΑ. Από την προσφορά θα πρέπει να προκύπτει το συνολικό κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών
άνευ ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η προσφερόμενη τιμή θα αιτιολογεί και δικαιολογεί πλήρως
το προσφερόμενο αντάλλαγμα. Όλες οι τιμές δίδονται σε ευρώ.
Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους η τάξη και η σειρά των
όρων της Διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Σε περίπτωση Ένωσης πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της.
Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της
Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες
έγγραφες προσφορές έως την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, Αμαλιάδος 17, Αθήνα, ΤΚ 11523. Οι φάκελοι
των προσφορών υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής στην παραπάνω διεύθυνση είτε
αυτοπροσώπως, είτε με courier.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Προσφορές που περιέρχονται στην
Αναθέτουσα Αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την ως άνω ημερομηνία και ώρα, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά πρωτοκολλώνται και φυλάσσονται από την Αναθέτουσα Αρχή και παραδίδονται
στην Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Προσφορές που καταφθάνουν στην Αναθέτουσα
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Αρχή μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, ανεξαρτήτως του τρόπου αποστολής, δεν
λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 31η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της
Αναθέτουσας Αρχής, Αμαλιάδος 17, Αθήνα, από τριμελή Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού,
η οποία θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Η εν λόγ Επιτροπή ,αφού παραλάβει τις υποβληθείσες
προσφορές, θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στο Άρθρο 16 ακολούθως.
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
Α) Όταν για οποιοδήποτε λόγο πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για
την παραλαβή των προσφορών.
Β) Όταν τα έγγραφα της Σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια παράτασης είναι ανάλογη
με την σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών δεν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή να παρατείνει τις προθεσμίες.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
16.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών
Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία επιδεικνύουν αστυνομική
ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό εκπροσώπησης.
Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής :
Α) Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους ενιαίους κυρίως φακέλους των προσφορών
και τους επιμέρους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. Όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς
μονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης.
Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται
από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και
υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος των φακέλων
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά».
Β) Στη συνέχεια, οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους αποχωρούν και η Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Η Επιτροπή
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. Ακολούθως, για
όσους προσφέροντες έχουν υποβάλει όταν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προβαίνει στην αξιολόγηση
των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της Σύμβασης και αναγράφει στο
Πρακτικό την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή και
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης.
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Σε περίπτωση, που απορριφθεί κάποιος από τους συμμετέχοντες, στο πρακτικό καταχωρούνται και οι
προσφορές που χαρακτηρίζονται απορριπτέες και αναλύονται για κάθε μια από αυτές οι ακριβείς λόγοι
απόρριψης.
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των στοιχείων των τεχνικών προσφορών, αποσφραγίζονται σε ανοικτή
συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης, στην οποία θα προσκληθούν οι προσφέροντες των
οποίων τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά έχουν γίνει αποδεκτά. Για όσες προσφορές δεν
κρίθηκαν αποδεκτές, κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.
Γ) Η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των οικονομικών προσφορών,
συντάσσει Πρακτικό με συγκριτικό πίνακα κατάταξης προσφορών και τις τυχόν προσφορές που
χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης, καθώς
και την πρότασή της για τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Άρθρου
18 – Κριτήριο Ανάθεσης.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Κατά
της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών ολοκληρώνεται εντός
τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών.
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από
την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών.
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν υπέρβαση των ως
άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης η
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Διενέργειας/Αξιολόγησης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα
με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α 34).
16.2 Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 17

20PROC006463483 2020-03-20

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους
προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν.
4412/2016 τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, κατά τα ειδικώς
οριζόμενα στο άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος
σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.
Στην περίπτωση που επίκειται αποκλεισμός από την διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και
των εγγράφων της προσφοράς των συμμετεχόντων, η παροχή δυνατότητας διευκρινίσεων κατά τα
ανωτέρω είναι υποχρεωτική.
16.3 Λόγοι αποκλεισμού
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορές που:
 δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας Διακήρυξης,
 παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,
 υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς,
 κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι
ασυνήθιστα χαμηλές θα ζητείται εγγράφως η αιτιολόγηση της τιμής ή του κόστους της προσφοράς
πριν την απόρριψή της, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από
την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εξηγήσεις, που μπορεί να
δοθούν, αφορούν στα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 88 παρ. 2 του Ν. 4412/2016. Εάν και μετά την
παροχή των στοιχείων για την αιτιολόγηση της προσφοράς, αυτά δεν εξηγούν κατά τρόπο
ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής, η προσφορά θα απορρίπτεται,
 υποβάλλονται από προσφέροντα ο οποίος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα,
 η τιμή τους υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής, όπως καθορίσθηκε και
τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης Σύμβασης,
 συντάχθηκε και υποβλήθηκε κατά παράβαση των απαράβατων όρων περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη,
 περιέχει ατέλειες, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση ή,
εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διευκρίνιση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά τη διαδικασία
αποσαφήνισής και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
 ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας
ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016,
 αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
 υποβάλλεται από έναν προσφέροντα ο οποίος έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
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περιέχει αιρέσεις,
θέτει όρο αναπροσαρμογής,
ορίζει μικρότερο από το ζητούμενο χρόνο ισχύος,
ορίζει χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα Διακήρυξη,
δεν τηρεί τις ισχύουσες υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.
4412/2016.
Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και όχι αποκλειστικές, καθόσον στη Διακήρυξη προβλέπονται
κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια προσφορά κρίνεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 17 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 κατά πράξης ή παράλειψης της
Αναθέτουσας Αρχής ή κατά της Διακήρυξης.
Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5)
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από
τη συντέλεση της παράλειψης.
Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα
και στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
ένστασης.
Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων), τα
μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα
υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών
κ.λπ.). Σε περίπτωση αποδοχής, ολικής ή μερικής, ένστασης με την οποία ζητείται η αναβαθμολόγηση
τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων προβαίνει κατά την κρίση της σε
αναβαθμολόγηση.
Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) εργασίμων
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα αρχεία του
διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης, η αξιολόγηση των ενστάσεων
ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της
Αναθέτουσας Αρχής αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα
λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή
της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης
παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα
στοΠ.Δ.18/1989(Α΄8).
Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος.
Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική
διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ΑΡΘΡΟ 18 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Πίνακας 1. Κριτήρια και συντελεστές βαρύτητας βαθμολογούμενων κριτηρίων αξιολόγησης
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1

Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας

(κ1) 15%

Κ2

Οργάνωση, διαχείριση και μεθοδολογική προσέγγιση
υλοποίησης του Έργου

(κ2) 30%

Κ3

Δομή και σύνθεση ομάδας έργου

(κ3) 25%

Κ4

Επάρκεια και ποιότητα προτεινόμενων δράσεων και
παραδοτέων Έργου, με αναλυτική περιγραφή αυτών.

(κ4) 30%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

100%

Ειδικότερα, για το κριτήριο Κ1 παραπάνω εξετάζεται:
• O βαθμός κατανόησης των απαιτήσεων και της έκτασης του αντικειμένου.
• Η κατανόηση των στόχων του έργου και της γενικότερης φιλοσοφίας του.
Για το κριτήριο Κ2 παραπάνω εξετάζεται:
• Η δομή και οργάνωση του έργου (πακέτα εργασίας, δράσεις).
• Το χρονοδιάγραμμα των φάσεων υλοποίησης σε αντιστοιχία με το χρονοδιάγραμμα παραδοτέων της
παρούσας προκήρυξης.
• Η ρεαλιστικότητα των προτεινόμενων δράσεων σε συνάρτηση με τον βαθμό πολυπλοκότητας του έργου
και με την διαθέσιμη χρονική διάρκεια υλοποίησης.
• Η κατανομή των ρόλων και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης της ομάδας έργου σε κάθε φάση/πακέτο
εργασίας (σε σχέση με την εμπειρία του κάθε στελέχους και τις απαιτήσεις του έργου).
Για το κριτήριο Κ3 παραπάνω εξετάζεται:
•η εμπειρία των μελών της Ομάδας Έργου.
•η επάρκεια – πληρότητα και δομή της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, σε σχέση με τις ζητούμενες
υπηρεσίες.
•η σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου.
Για τα κριτήριο Κ4 παραπάνω εξετάζεται:
•Η επάρκεια και η σαφήνεια περιγραφής των προτεινόμενων δράσεων για την παραγωγή της ζητούμενης
επικοινωνιακής στρατηγικής, του ζητούμενου επικοινωνιακού υλικού του έργου, των ζητούμενων
μεταφραστικών υπηρεσιών καθώς και για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων του έργου.
• Η επάρκεια και πληρότητα των προτεινόμενων παραδοτέων και τεχνικών προδιαγραφών αυτών.
• Η ελκυστικότητα παραδειγμάτων επικοινωνιακού υλικού και εφαρμογών (φωτογραφίες, φυλλάδια,
poster, ιστοσελίδες, βίντεο κτλ.) και αντίστοιχου υλικού μεταφράσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ΑΡΘΡΟ 19 : ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Α. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, η οποία βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών, παρουσιάζονται στον ανωτέρω
πίνακα (άρθρο 18), ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε
συνολικό άθροισμα 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται όλοι οι όροι των
τεχνικών προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμοί όταν υπερκαλύπτονται οι
τεχνικές προδιαγραφές. Βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς, ήτοι προσφορών που δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, επιφέρει την απόρριψη της
προσφοράς.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις και/ή παραδοτέα σε σχέση με τα
απαιτούμενα σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού τότε θα πρέπει να δικαιολογείται η
χρησιμότητα/χρηστικότητά τους και να περιγράφονται και αναλύονται λεπτομερώς. Επιπρόσθετα, στην
περίπτωση που προτείνονται πρόσθετες δράσεις και/ή παραδοτέα αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες του
βαθμού πολυπλοκότητας του έργου, των σχεδιαζόμενων δράσεων, του διαθέσιμου χρόνου υλοποίησης
σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, του αριθμού στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο, κ.λ.π.
Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 100 έως το 120 κάθε ένα από τα επιμέρους
στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή
βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Τελικό Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς
(Τ.Β.Τ.Π. = σ1Χκ1+σ2Χκ2+..σνΧκν)
Όπου:
σ = ακέραιος αριθμός από 100 έως και 120
κ = ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας.
Β. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Για κάθε προσφέροντα θα υπολογιστεί ο
Τελικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), ως εξής :
Οικονομική Προσφορά min
Τ.Β.Ο.Π. =

Χ100
Οικονομική Προσφορά
Προσφέροντος

Όπου :
Οικονομική Προσφορά min ορίζεται η Οικονομική Προσφορά με το μικρότερο συνολικό ποσό σε ευρώ
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος το συνολικό ποσό σε ευρώ έναντι του οποίου προτίθεται να
εκτελέσει την Σύμβαση.
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Η μικρότερη
συνολική οικονομική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Ο.Π. = 100).
Γ. Τελική Αξιολόγηση
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Τελική αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού
Βαθμού Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης υπολογίζεται η
συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με
βάση τον παρακάτω τύπο :
Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 Χ Τ.Β.Ο.Π.)
Επικρατέστερος υποψήφιος Ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό
Συνολικής Προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η Αναθέτουσα
Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), 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 που
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών
του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της Σύμβασης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.
4412/2016, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων άρθρων 75 έως 78
του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο
οποίος παραδίδεται Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή του, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, για τα όσα
δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες).
Στην περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΙΚΕ και ΕΕ το απόσπασμα ποινικού μητρώου θα αφορά στον διαχειριστή αυτής
ενώ για τις ΑΕ στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.
2. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά
περίπτωση αρχή, εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα. Στην περίπτωση ένωσης φορέων ή υπεργολαβικής
ανάθεσης υποβάλλονται και για το σύνολο των εν λόγω φορέων. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από
αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να
προκύπτει, ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ (Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης).
4. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών
Σχέσεων, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο να
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς για
τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα).
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1,
στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73
του Ν. 4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν όπου κρίνεται
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα ανωτέρω έγγραφα ή
πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού φορέα, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης
ειδοποίησης για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV.A του ΤΕΥΔ (Καταλληλότητα).
5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης.
6. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση.
7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε συνδιαλλαγή – εξυγίανση
8. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης αίτησης σε
αναγκαστική διαχείριση.
Τα πιστοποιητικά 5 έως και 8 εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν.4412/2016. Επιπλέον πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.
1599/1986 στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα
λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα
πάντοτε με την Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της Σύμβασης.
Επίσης στην περίπτωση που ο προσφέρων ή ο υποψήφιος έχει δηλώσει ότι πρόκειται να αναθέσει τμήμα
της Σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο/τρίτους όπου το ποσοστό της υπεργολαβίας υπερβαίνει
το 30% της συνολικής συμβατικής αξίας (οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου) τότε οφείλει να
προσκομίζει και για τον υπεργολάβο όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει - εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν - αίτημα προς την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης για την
παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να
αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016,
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του
προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 23
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Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύεται
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77
του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη
του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά
του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα
κριτήρια ποιοτικής επιλογής η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών
με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού, στο οποίο
αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί του ανωτέρω Πρακτικού εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή του. Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται
αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση
στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται
ακυρότητα της διαδικασίας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την απόφαση
κατακύρωσης.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.

ΑΡΘΡΟ 21 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει
αποκλειστεί οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με
τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την
προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα
της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της Σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 Ν. 4412/2016, και σε
περίπτωση άσκησης η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 Ν. 4412/2016.
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει,
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α
του Ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές
κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Υπογραμμίζεται ότι, εφόσον πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων, ο Ανάδοχος,
συστήνει κοινοπραξία και ορίζει τον Κοινό Εκπρόσωπο αυτής πριν την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 24
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Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται
έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106 Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 22 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου,
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή
β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού.
2. Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης Σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα Αρχή,
γ) αν, λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της Σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος των προσφορών.
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που
εμφανίστηκε το σφάλμα ή η παράλειψη.
4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου, η Αναθέτουσα Αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας Σύμβασης για
ολόκληρο το αντικείμενο της Σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της Σύμβασης, για το εν
λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των
άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.
Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης
για οποιοδήποτε λόγο.

ΑΡΘΡΟ 23 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί η Σύμβαση που ως σχέδιο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 25
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Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη
Διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των
παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς
από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η τεχνική
προσφορά του Αναδόχου και η οικονομική του προσφορά.
Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου.
Είναι αποκλειστικά και μόνος υπεύθυνος, ως ποινικά και αστικά υπεύθυνος, για κάθε ζημία ή βλάβη που
θα προξενηθεί από εργατικό ή μη ατύχημα στο προσωπικό που απασχολεί για την υλοποίηση της εν λόγω
υπηρεσίας και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο ή στους
ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεσή της.

ΑΡΘΡΟ 24 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την υπογραφή της Σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της Σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει, πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της Σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία
παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
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α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της
σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή
παραδοτέων.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως
στους όρους της Σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Για την εφαρμογή των ανωτέρω
ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης η Επιτροπή Παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνο απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα με την επιφύλαξη των
οριζομένων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με
παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη Σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Η νέα Επιτροπή
Παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής δεν λαμβάνεται
υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 26 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ως προς τα Πακέτα Εργασίας ΠΕ1 «Διαχείριση έργου», ΠΕ2 «Επικοινωνία και Διάχυση» και ΠΕ3,
«Δημιουργία της κοινής ομάδας εργασίας JWG», η πληρωμή στον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί
τμηματικά σε δόσεις που αντιστοιχούν στα επιμέρους παραδοτέα του κάθε Πακέτου Εργασίας.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα πακέτα εργασίας και το αντικείμενο του έργου αντίστοιχα.
Παραδοτέα

Αντικείμενο

Π1.6.3

Διοργάνωση μίας (1) συνάντησης του JPMT του έργου FLOODGUARD
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Π2.6.1

Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής του έργου FLOODGUARD

Π2.6.2

Α) Οργάνωση (1) εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου στην Θεσσαλονίκη
Β) Οργάνωση ενός (1) τελικού Διεθνούς Συνεδρίου διάχυσης αποτελεσμάτων

Π2.6.3

Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας,
Β) Παραγωγή προωθητικού/ενημερωτικού υλικού.
Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά
facebook, tweeter) και λειτουργία συντήρηση με ενημέρωση αυτών σε δεκαπενθήμερη
βάση.

Π2.6.5

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Π.3.6.1

Διοργάνωση δύο (2) συναντήσεων στην Καβάλα στα πλαίσια του JWG

Π.3.6.4

Α) Μετάφραση στα Αγγλικά της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ για την περιοχή
μελέτης (ΦΕΚ).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά, ως εξής:
 1η δόση, 30% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή των παραδοτέων Π2.6.1 και Π2.6.5,
κατόπιν συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, καθώς και του παραδοτέου Π2.6.2 (α)
των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.2, κατ’ ελάχιστον.
 2η δόση, 30% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή του παραδοτέου Π3.6.4, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.3, κατ’
ελάχιστον.
 3η δόση, 20% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή των παραδοτέων Π2.6.3, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.2 κατ’
ελάχιστον
 4η δόση, το 20% του συμβατικού τιμήματος με υποβολή των υπολειπόμενων παραδοτέων (Π1.6.3,
Π2.6.2β, Π3.6.1,) των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3, την τελική υποβολή του
συνόλου των παραδοτέων και την έκδοση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής.
Η πληρωμή κάθε δόσης του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ’ ελάχιστον τα εξής:
- Πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού
αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
- Τιμολόγιο του Αναδόχου.
- Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η αίτηση πληρωμής θα συνοδεύεται από σχετική έκθεση αναφοράς των παραδοτέων συνοδευόμενης από
το απαραίτητο υλικό τεκμηρίωσης.
Όλες οι πληρωμές του θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από
την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.
Με κάθε πληρωμή θα γίνονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κρατήσεις.
Οι πληρωμές θα γίνονται σε βάρος του Προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με
κωδικό πράξης 2019ΣΕ27560000.
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Η αμοιβή του Αναδόχου θα αποτελεί την αποζημίωση για όλες τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και
για κάθε άλλο έξοδο και δαπάνη του Αναδόχου άμεσα ή έμμεσα συνοδευόμενη με το έργο του. Μισθοί
και επιδόματα, δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης, φόροι, δασμοί, υπερωρίες, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε
άλλη επιβάρυνση, ενοίκια, έξοδα λειτουργίας γραφείου, αποσβέσεις εξοπλισμού, πάγια έξοδα, έξοδα
μετακίνησης των στελεχών του, αναλώσιμα, δαπάνες αναπαραγωγής στοιχείων, έξοδα μεταφοράς υλικού
ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την Διακήρυξη, αλλά απαιτούμενη για την άρτια και
εμπρόθεσμη εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, βαρύνουν τον Ανάδοχο και έχουν
συνυπολογισθεί στην προσφορά του. Στην αμοιβή εμπεριέχονται τόσο οι δαπάνες διοίκησης του έργου
του όσο και τα γενικά έξοδα υποστήριξης, καθώς και το όφελος του Αναδόχου.
Ο αναλογών Φ.Π.Α. θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο από την Αναθέτουσα Αρχή. Από κάθε τιμολόγιο του
Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τους εκάστοτε νόμους και τις
σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι νόμιμες κρατήσεις, υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ ως εξής:


0,02% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ ΦΠΑ, Υπέρ της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων
και Προμηθειών*. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο
όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016



0,06% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών



0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων



Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων



ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του ανωτέρω τέλους χαρτοσήμου (3%)

 Ο αναλογών φόρος εισοδήματος
* Οι ανωτέρω κρατήσεις με αστερίσκο, ισχύουν από της έκδοσης της σχετικής ΚΥΑ του άρθρου 36 του Ν.
4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 27 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με
την εκτέλεση του Έργου.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συνεδριάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν στο
Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
4. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του προσωπικού, καθώς
επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε
να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των
εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται
να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, με αντίστοιχα προσόντα. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας
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Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει
μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή
εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15)
ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται αφενός να εξασφαλίσει ότι, κατά το χρονικό
διάστημα μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να
αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλα αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας,
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της
Προσφοράς του έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική και αποθετική
ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το
ύψος του ποσού της Σύμβασης.
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή
τρίτων.
10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Κοινοπραξία θα είναι
από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω
ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν
την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και
οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της
περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα
επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η
εγγύηση προκαταβολής (εάν έχει επιλεχθεί από τον Ανάδοχο).
13. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να γνωρίζει και να τηρεί τις υποχρεώσεις του οι οποίες προκύπτουν από τους
Κανονισμούς ΕΚ 1303/2013 και ΕΚ 821/2014 καθώς και από τον Οδηγό Δημοσιότητας του Προγράμματος
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Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020 (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: σήμανση χώρων
υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/εξοπλισμού/λογισμικού/ιστοσελίδων).
14. Τόσο ο Ανάδοχος όσο και η Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις περί προστασίας του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής, στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΑΡΘΡΟ 28: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ενεργώντας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας»,
δεσμεύεται βάσει των οριζόμενων από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«Για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων)»] απέναντι στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους αναδόχους των
δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει, καθώς και στους τυχόν τρίτους
εμπλεκόμενους στην σύμβαση, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, στους τρίτους
οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την ιδιωτικότητά
τους.
Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων αποτελεί η ενάσκηση δημόσιας εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με τη
διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο
Ν. 4412/2016 καθώς και επίβλεψης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν. Στο
πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης (προσυμβατικό στάδιο) αλλά και κατά την εκτέλεση της
σύμβασης από τον Ανάδοχο και τυχόν τρίτα εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα, όπως υπεργολάβους
(συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην διαγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 και τη
διακήρυξη, προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της
τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων των Αναδόχων και των τρίτων προσώπων μέσω της επεξεργασίας
των προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων).
Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να
προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων
οικονομικών φορέων, των Αναδόχων με τους οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων
εμπλεκόμενων στην σύμβαση, όπως για παράδειγμα υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία. Η
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για
σκοπούς αξιολόγησής τους στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης
κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί και για σκοπούς σχετιζόμενους με
την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεών τους που απορρέουν είτε από την συναφθείσα σύμβαση, είτε
ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 29 : ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό,
β) σε περίπτωση που δεν εκτέλεσε - παρέδωσε τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 της παρούσας Διακήρυξης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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γ) δεν συμμορφώθηκε με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την Σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και
δ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
2. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την Σύμβαση όταν:
α) Η Σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν εκτελέστηκαν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής που
εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση,
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της Σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

ΑΡΘΡΟ 30 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες,
με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για
πλημμελή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της Σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της Σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων,
εφόσον προβλέπονται στα έγγραφα της Σύμβασης. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης
δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της Σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η
Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει άλλως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
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ΑΡΘΡΟ 31: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
Σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον:
α) η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
δυνάμει του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
γ) η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 32 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά που τυχόν θα
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί. Επί
διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της
Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την
Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 33 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
33.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από
τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την
απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κ.λ.π., ο
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη
αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του
υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η
Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται
να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή
Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα και σε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ, η
οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν
όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται στις συμβατικές
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το
εκχωρούμενο τίμημα, (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος,
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή Σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε
μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία
δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της
Σύμβασης.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 33

20PROC006463483 2020-03-20

33.2. Ανωτέρα βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας
βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι
παρακάτω:
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του Αναδόχου,
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου,
(3) Πλημμύρα
(4) Σεισμός,
(5) Πόλεμος
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 34

20PROC006463483 2020-03-20

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων/Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο «Integrated actions for joint
coordination and responsiveness to flood risks in the cross border area/FLOODGUARD (Ολοκληρωμένες
δράσεις για κοινό συντονισμό και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή/
αντιπλημμυρική προστασία)», το οποίο χρηματοδοτείται με ποσοστό 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) μέσα από το
Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014 – 2020.
Ο κύριος σκοπός του έργου, είναι η ενίσχυση της ικανότητας των αρχών των δύο χωρών να εξασφαλίζουν
αποτελεσματικό και ολοκληρωμένο κοινό συντονισμό και ανταπόκριση στη διασυνοριακή περιοχή σε
περίπτωση πλημμύρας. Οι ειδικοί στόχοι του εστιάζονται στους παρακάτω τομείς:
(1) Δημιουργία κοινής θεσμικής προσέγγισης μεταξύ των αρχών των δύο χωρών στην αξιολόγηση, το
σχεδιασμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση των πλημμυρών.
(2) Αύξηση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας για κοινές
δράσεις ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις πλημμυρών.
(3) Δημιουργία αποτελεσματικών δομών και συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με την
αξιολόγηση, τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας.
Για την υλοποίηση του έργου, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων/Γενική Διεύθυνση
Υδάτων (Δικαιούχος 6 – Beneficiary 6 ή PB6) συνεργάζεται με τους παρακάτω φορείς σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο:


Fire Safety and Civil Protection Directorate General, Ministry of Interior, Βουλγαρία (Eπικεφαλής
Δικαιούχος – Lead Beneficiary ή LB)



East Aegean River Basin Directorate, Plovdiv, Βουλγαρία (Δικαιούχος 2 – Beneficiary 2 ή PB2)



West Aegean River Basin Directorate, Blagoevgrad, Βουλγαρία (Δικαιούχος 3 – Beneficiary 3 ή PB3)



National Institute of Meterology and Hydrology, Βουλγαρία (Δικαιούχος 4 – Beneficiary 4 ή PB4)



District Administration of Blagoevgrad, Βουλγαρία (Δικαιούχος 5 – Beneficiary 5 ή PB5)



Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Ελλάδα (Δικαιούχος 7 – Beneficiary 7 ή PB7)

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας (ΠΕ):
 ΠΕ 1: Διαχείριση του έργου
 ΠΕ 2: Επικοινωνία και διάχυση
 ΠΕ 3: Δημιουργία Κοινής Ομάδας Εργασίας (JWG) για την πρόληψη και αντίδραση σε περιπτώσεις
πλημμυρών
 ΠΕ 4: Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη ικανοτήτων για τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας και
τη βελτίωση ανταλλαγής πληροφοριών
 ΠΕ 5: Κατασκευή κοινού εκπαιδευτικού κέντρου και κοινές πιλοτικές δράσεις
 ΠΕ 6: Δραστηριότητες εκτός της περιοχής του έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Ο συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε 4.482.557,86 ευρώ, με τον Π/Υ της Γενικής Γραμματείας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων στο πλαίσιο του έργου να ανέρχεται σε 736.950 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται από την υπογραφή αυτής έως τη λήξη του έργου
FLOODGUARD (Μάρτιος 2022). Σε περίπτωση που η λήξη του Προγράμματος (FLOODGUARD) παραταθεί
χρονικά, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο έργο, κατόπιν παράτασης της
προθεσμίας ολοκλήρωσης της σύμβασης, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Σύμβαση «Παροχής Υπηρεσιών και Διάχυσης του Έργου» έχει αντικείμενο την υλοποίηση της
ολοκληρωμένης Επικοινωνιακής Στρατηγικής του προγράμματος, την ανάπτυξη – υλοποίηση από τον
Ανάδοχο δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης που έχει αναλάβει η Αναθέτουσα Αρχή, ως εταίρος του
έργου, τη δημιουργία ιστοσελίδας, υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και μεταφραστικές
υπηρεσίες. Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση τμημάτων των Πακέτων Εργασίας 1 (ΠΕ1) με τίτλο
«Διαχείριση του έργου», του Πακέτου Εργασίας 2 (ΠΕ2) με τίτλο «Επικοινωνία και Διάχυση» και του
Πακέτου Εργασίας 3 (ΠΕ3) με τίτλο «Δημιουργία Κοινής Ομάδας Εργασίας (JWG) για την πρόληψη και
αντίδραση σε περιπτώσεις πλημμυρών».
Ο Υπεύθυνος Έργου θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου, αναλαμβάνοντας το συντονισμό των εργασιών, την
κύρια ευθύνη για την πορεία υλοποίησής του και τις επαφές με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Υπεύθυνος
Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση και διαθέσιμος για συμμετοχή σε τεχνικές ή συντονιστικές συναντήσεις
με την Αναθέτουσα Αρχή ή/και τους Εταίρους.
Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Δράση 1.6.3: Οργάνωση εκδήλωσης
Η Δράση αφορά στη διοργάνωση μίας (1) συνάντησης (JPMT) της ομάδας διαχείρισης του έργου
FLOODGUARD στη Θεσσαλονίκη για είκοσι πέντε (25) άτομα, διάρκειας μίας (1) ημέρας. Ειδικότερα ο
Ανάδοχος πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:


Ενοικίαση χώρου



Ενοικίαση απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού



Προετοιμασία υλικού εκδήλωσης (πρόσκληση, ατζέντα κλπ.)



Τήρηση πρακτικών και φωτογραφίες



Υπηρεσίες Εστίασης (διάλλειμα για καφέ και ελαφρύ γεύμα )

Παραδοτέα Δράσης 1.6.3
Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Παροχή υπηρεσίας: ενοικίαση χώρου

1

2

Παροχή υπηρεσίας: ενοικίαση τεχνικού
εξοπλισμού

1

3

Παροχή υπηρεσίας: προετοιμασία υλικού
εκδήλωσης

1

4

Παροχή υπηρεσίας: τήρηση πρακτικών και
φωτογραφίες

1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ιανουάριος 2021
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5

Παροχή υπηρεσίας εστίασης: διάλειμμα για
καφέ

1

6

Παροχή υπηρεσίας εστίασης: ελαφρύ γεύμα

1

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ
Δράση 2.6.1: Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής/Πλάνου Δημοσιότητας
Υπηρεσίες εκπόνησης μίας (1) Επικοινωνιακής Στρατηγικής/Πλάνου Δημοσιότητας το παραδοτέο αφορά
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής η οποία θα αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση
της προβολής – δημοσιότητας - διάχυσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και στην
επίτευξη του βέλτιστου βαθμού ανταπόκρισης των ομάδων – στόχων του έργου.
Το Παραδοτέο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
1. Συνολικός στόχος και επιμέρους στόχοι της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
1.1. Εισαγωγή
1.2. Συνολικός Στόχος
1.3. Επιμέρους Στόχοι
2. Στρατηγική Εσωτερικής Επικοινωνίας
2.1. Στόχοι
2.2. Ομάδες- στόχοι
2.3. Δίοδοι επικοινωνίας
3. Στρατηγική Εξωτερικής Επικοινωνίας
3.1. Στόχοι
3.2. Ομάδες- στόχοι
3.3. Δίοδοι Επικοινωνίας και αποτελέσματα
3.4. Περιεχόμενο προς επικοινωνία
3.5. Ενδεικτικά βασικά μηνύματα
4. Εφαρμογή της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
5. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής
Παραδοτέο Δράσης 2.6.1
Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1

Επικοινωνιακή Στρατηγική/Πλάνο
Δημοσιότητας

1

Αρχική
Υποβολή:
Σεπτέμβριος 2020 έως
το τέλος της σύμβασης

Δράση 2.6.2: Οργάνωση Εκδηλώσεων
Η Δράση αφορά: (α) στη διοργάνωση μίας (1) Εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη για εκατό
(100) άτομα διάρκειας μίας (1) ημέρας και (β) στη διοργάνωση ενός (1) Διεθνούς Συνεδρίου για τις
πλημμύρες και την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμύρας για εκατό (100) άτομα διάρκειας δύο (2) ημερών.
Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
Α) Οργάνωση Εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη (εκδήλωση 1 ημέρας)
 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου σε διακεκριμένο ξενοδοχείο σε κεντρικό σημείο
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Ενοικίαση του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού για την εκδήλωση (προβολέας,
υπολογιστής, ηχητικό σύστημα για μισή ημέρα).
Προετοιμασία ενημερωτικού υλικού και των φακέλων που θα διανεμηθούν στον Τύπο.
Διάλειμμα για καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα για εκατό (100) άτομα.
Δαπάνες για διοργάνωση και επικοινωνία με τον Τύπο (δύο εβδομάδες χρονομίσθωση) και
follow-up

Β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τις πλημμύρες και την έγκαιρη προειδοποίηση πλημμύρας
(εκδήλωση 2 ημερών)
 Ενοικίαση χώρου για εκατό (100) άτομα σε ένα διακεκριμένο ξενοδοχείο σε κεντρική περιοχή
για δύο (2) ημέρες.
 Ενοικίαση προβολέα, υπολογιστή και ηχητικού συστήματος για δύο (2) ημέρες.
 Προετοιμασία του συνεδριακού υλικού και των φακέλων που θα διανεμηθούν.
 Φωτογραφική κάλυψη.
 Δύο (2) διαλείμματα για καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα για εκατό (100) άτομα για δύο (2)
ημέρες.
 Δύο (2) δείπνα για εβδομήντα (70) άτομα.
 Επεξεργασία και δημοσίευση των συνεδριακών διαδικασιών σε εκατό (100) αντίτυπα -96
σελίδες- σκληρό φύλλο (300 γρ)- τετράχρωμο εξώφυλλο και δίχρωμες εσωτερικές σελίδες (100
γρ).
 Ταξιδιωτικά έξοδα για έξι (6 )επισκέπτες υψηλού επιπέδου (550,00€/μέση τιμή εισιτηρίου)
 Κόστος διαμονής για έξι (6 ) επισκέπτες υψηλού επιπέδου για τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο
Ξενοδοχείο του Συνεδριακού Χώρου.
 Μεταφορά επισκεπτών υψηλού επιπέδου από και προς το αεροδρόμιο.
 Κόστος διερμηνείας (2 γλώσσες x 2 ημέρες) και εξοπλισμός. Ταυτόχρονη διερμηνεία από
ελληνικά σε βουλγαρικά και από βουλγαρικά σε ελληνικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διερμηνεία θα πρέπει να εγκατασταθεί στον
χώρο της συνάντησης από τον Ανάδοχο.
 Διοικητικές υπηρεσίες- Γραμματειακή Υποστήριξη - Συντονισμός διοικητικής μέριμνας –
Follow-up.
Παραδοτέα Δράσης 2.6.2: Διοργάνωση εκδηλώσεων
Α/Α
1

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
Π.2.6.2.Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Διοργάνωση Εναρκτήριας
Συνέντευξης Τύπου στη
Θεσσαλονίκη

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ιούνιος 2020

1.1

Παροχή υπηρεσίας :
Ενοικίαση αίθουσας για μία
(1) ημέρα

1

1.2

Παροχή υπηρεσίας :
Ενοικίαση τεχνικού
εξοπλισμού για μισή ημέρα

1

1.3

Παροχή υπηρεσίας:
Προετοιμασία ενημερωτικού

1
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υλικού και φακέλων
1.4

Παροχή υπηρεσίας :
Διάλειμμα για καφέ και
ελαφρύ γεύμα

1

1.5

Παροχή υπηρεσίας: κάλυψη
δαπάνης για διοργάνωση και
επικοινωνία με τον Τύπο (δύο
εβδομάδες χρονομίσθωση)
και follow-up

1

Διοργάνωση διεθνούς
συνεδρίου

1

2.1

Παροχή υπηρεσίας :
ενοικίαση αίθουσας για 100
άτομα για δύο (2) ημέρες

1

2.2

Παροχή υπηρεσίας :
ενοικίαση προβολέα,
υπολογιστή και ηχητικού
συστήματος για δύο (2)
ημέρες

1

2.3

Προετοιμασία συνεδριακού
υλικού και φακέλων

2.4

Παροχή υπηρεσίας : Δύο (2)
διαλείμματα για καφέ και ένα
(1) ελαφρύ γεύμα για εκατό
(100) άτομα για δύο (2)
ημέρες

1

2.5

Παροχή υπηρεσίας : Δύο (2)
δείπνα για εβδομήντα (70)
άτομα

1

2.6

Επεξεργασία και δημοσίευση
των συνεδριακών
διαδικασιών σε εκατό (100)
αντίτυπα -96 σελίδες- σκληρό
φύλλο (300 γρ)- τετράχρωμο
εξώφυλλο και δίχρωμες
εσωτερικές σελίδες (100 γρ).

100

2.7

Παροχή υπηρεσίας :
Ταξιδιωτικά έξοδα για έξι (6)
επισκέπτες υψηλού επιπέδου
(550,00€/μέση τιμή
εισιτηρίου)

1

2.8

Παροχή υπηρεσίας : Κόστος
διαμονής για έξι (6 )
επισκέπτες υψηλού επιπέδου
για τρεις (3) διανυκτερεύσεις
στο Ξενοδοχείο του

1

2

Π.2.6.2.Β

Μάρτιος 2022

100
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Συνεδριακού Χώρου.
2.9

Παροχή υπηρεσίας :
Μεταφορά επισκεπτών
υψηλού επιπέδου από και
προς το αεροδρόμιο.

1

2.10

Παροχή υπηρεσίας : Κόστος
διερμηνείας (2 γλώσσες x 2
ημέρες) και εξοπλισμός.

1

2.11

Διοικητικές υπηρεσίεςΓραμματειακή ΥποστήριξηΣυντονισμός διοικητικής
μέριμνας διοίκηση- Διοίκηση
και follow-up

1

Δράση 2.6.3: Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
Η Δράση αφορά στις δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην παραγωγή προωθητικού –
ενημερωτικού υλικού καθώς επίσης και στη δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, tweeter) και λειτουργία συντήρηση με ενημέρωση αυτών σε
δεκαπενθήμερη βάση, για την προβολή του έργου σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό
επίπεδο. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Α.1: 3- 5 καταχωρήσεις στο διαδίκτυο για διάστημα 10 έως 15 ημερών (banners σε συγκεκριμένους
δικτυακούς τόπους με προκαθορισμένη μορφή)
Α.2: 3-5 ραδιοφωνικές εκπομπές για χρονικό διάστημα 5 ημερών, με ραδιοφωνική κάλυψη σε
επιλεγμένα ζητήματα. Ανακοινώσεις (spots) περίπου 10 φορές κατά τη διάρκεια κάθε ημέρας και
μικρές συνεντεύξεις των 2 -3 λεπτών
Α.3: 3- 5 δημοσιεύσεις στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Το μέγεθος της κάθε καταχώρησης θα
είναι τουλάχιστον στο ½ ή ¼ του μεγέθους της σελίδας που θα δημοσιευθεί. Οι δημοσιεύσεις / άρθρα
θα εμφανίζονται στις καθημερινές ή στις Κυριακάτικες Εκδόσεις
Α.4: Γραμματειακή υποστήριξη-συντονισμός και Follow up με τα Μέσα Επικοινωνίας
Τα στοιχεία που αφορούν το δημιουργικό πλαίσιο των καταχωρήσεων θα αποφασίζεται από κοινού με
την ομάδα έργου. Το κείμενο της κάθε καταχώρησης θα αποφασίζεται από κοινού από τον ανάδοχο
και την ομάδα έργου. Οι καταχωρήσεις θα είναι έγχρωμες. Οι εν λόγω καταχωρήσεις θα εμπεριέχουν
το λογότυπο του προγράμματος, του Ταμείου, όπως ορίζεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του
προγράμματος.

Β) Παραγωγή Προωθητικού Υλικού
Β.1: Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή 2 Roll up banner, με τις εξής προδιαγραφές:




τετράχρωμη εκτύπωση
1 τεμάχιο στην ελληνική
1 τεμάχιο στην αγγλική

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Β.2: Παραγωγή 100 διαφημιστικών σετ (τσάντες, στυλό, μπρελόκ, κούπες, σημειωματάρια, usb 16 GB),
τα οποία θα φέρουν εκτύπωση με την εικαστική ταυτότητα του έργου.
Β.3: Γραφιστικός σχεδιασμός και παραγωγή 1000 φυλλαδίων για την παρουσίαση του έργου με τις εξής
προδιαγραφές :
 Δίγλωσσο (Ελληνικά – Αγγλικά)
 τετράχρωμη εκτύπωση
 Α3 τρίπτυχο χαρτί
 χαρτί 120 γραμμαρίων μη χλωριωμένο
Β.4: Γραφιστικός σχεδιασμός, σελιδοποίηση και παραγωγή 1000 βιβλιαρίων (Booklet) στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα με τις εξής προδιαγραφές:





σκληρό εξώφυλλο-τετραχρωμία-300 γρ.
80 σελίδες (A5)
χαρτί 100 γραμμαρίων μη χλωριωμένο
καλλιτεχνική επιμέλεια και επιλογή διάταξης

Β.5: Διοικητικές υπηρεσίες – Γραμματειακή Υποστήριξη – Συντονισμός των παραγωγών - Διοίκηση και
παρακολούθηση.
Τα ενημερωτικά φυλλάδια/ βιβλία θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την προβολή του έργου, όσο και για την
προώθηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του. Σε αυτά θα παρουσιάζονται μέσα από εύληπτα κείμενα
και εικονογραφικό υλικό ο γενικός σκοπός του έργου και οι ειδικοί σκοποί θα αναλύονται οι επιμέρους
δράσεις και τα αποτελέσματα αυτών. Κατά τον σχεδιασμό των εντύπων θα εμπεριέχονται και τα λογότυπα
του προγράμματος. Τα ανωτέρω παραδοτέα θα παραδοθούν και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή με την
κατάλληλη ανάλυση προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί περαιτέρω χρήση τους από την
Αναθέτουσα Αρχή αν χρειαστεί.

Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, twitter) και
λειτουργία συντήρηση με ενημέρωση αυτών σε δεκαπενθήμερη βάση.
Δημιουργία και διαχείριση σελίδας στο Facebook και στο twitter, στην Ελληνική γλώσσα (δεδομένου ότι τα
μέσα αυτά παρέχουν αυτόματη μετάφραση), για την παρουσίαση και προώθηση των δράσεων του έργου
έως το τέλος του προγράμματος. Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή για την ανάρτηση
υλικού (ειδήσεις, ανακοινώσεις κλπ.) σχετικά με το έργο.
Γ.1: Δημιουργία σελίδων στο Facebook και στο twitter
Γ.2: Διαχείριση (λειτουργία/συντήρηση)
Αρχική Υποβολή: Σεπτέμβριος 2020 έως το τέλος της σύμβασης
Παραδοτέα Δράσης 2.6.3:
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Δράσεις

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1

Π.2.6.3.Α.1

Α

Καταχωρήσεις στο διαδίκτυο

3-5

Αρχική Υποβολή:
Σεπτέμβριος 2020 (*)

2

Π.2.6.3.Α.2

Α

Ραδιοφωνικές εκπομπές

3-5

Θα καθορισθεί στο
Π.2.6.2 (**)

3

Π.2.6.3.Α.3

Α

Δημοσιεύσεις στον τοπικό και
περιφερειακό τύπο

3-5

Αρχική Υποβολή:
Σεπτέμβριος 2020 (*)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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4

Π.2.6.3.Α.4

Α

Παροχή Υπηρεσίας:
Γραμματειακή υποστήριξησυντονισμός και Follow up με
τα Μέσα Επικοινωνίας

1

Διαρκής δράση καθ΄
όλη τη διάρκεια της
σύμβασης

5

Π.2.6.3.Β.1

Β

Roll Up Banners

2

Θα καθορισθεί στο
Π.2.6.2

6

Π.2.6.3.Β.2

Β

Διαφημιστικό υλικό (τσάντες,
στυλό, κούπες, σημειωματάρια,
usb)

100

Θα καθορισθεί στο
Π.2.6.2

7

Π.2.6.3.Β.3

Β

Φυλλάδια για την παρουσίαση
του έργου

1000

Θα καθορισθεί στο
Π.2.6.2

8

Π.2.6.3.Β.4

Β

Βιβλία

1000

Θα καθορισθεί στο
Π.2.6.2

9

Π.2.6.3.Β.5

Β

Παροχή Υπηρεσίας:
Γραμματειακή υποστήριξηΣυντονισμός των παραγωγών Διοίκηση και παρακολούθηση.

1

Διαρκής δράση καθ΄
όλη τη διάρκεια της
σύμβασης

10

Π.2.6.3.Γ.1

Γ

Δημιουργία σελίδων στο
Facebook και στο twitter

1

Αρχική Υποβολή:
Σεπτέμβριος 2020 (*)

11

Π.2.6.3.Γ.2

Γ

Διαχείριση
(λειτουργία/συντήρηση)

1

Διαρκής δράση καθ΄
όλη τη διάρκεια της
σύμβασης

(*): Οι δράσεις αυτές ολοκληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση. Στον πίνακα, παρατίθεται μόνο η αρχική
υποβολή αυτής για τις εν λόγω δράσεις.
(**): Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των δράσεων εξαρτάται από τη διαμόρφωση της επικοινωνιακής
στρατηγικής του έργου. Αναμένονται σχετικές προτάσεις από τους υποψήφιους αναδόχους κατά την υποβολή της
προσφοράς τους.

Δράση 2.6.4: Επιστημονικές δημοσιεύσεις
Τέσσερις (4) Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης για τη προώθηση του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και των τελικών
αποτελεσμάτων.
Παραδοτέα Δράσης 2.6.4:
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1

Π.2.6.4

Δράσεις

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

4

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
4o Τρίμηνο 2020

Δράση 2.6.5: Ανάπτυξη ιστοσελίδας
Η Δράση αφορά στην ανάπτυξη και συντήρηση για χρονικό διάστημα 3 ετών του δικτυακού τόπου του
έργου. Τα παραδοτέα της Δράσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Κατασκευή ιστοσελίδας του έργου με βάση τις ακόλουθες προδιαγραφές :



Πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (W3C/WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
Πρόσβαση από τις δημοφιλέστατες μηχανές αναζήτησης (Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Opera, Apple Safari)
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Συμβατότητα με τα πρότυπα της WWW Κοινοπραξίας (W3C), όπως CSS, HTML 4.01, HTML 5,
XHTML 1.0

2. Συντήρηση ιστοσελίδας για 3 έτη με στόχο την ενσωμάτωση στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής.
Η περίοδος συντήρησης της ιστοσελίδας θα καλύπτει περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία σύνταξης του
Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της από την Αναθέτουσα Αρχή.

Παραδοτέα Δράσης 2.6.5
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Ανάπτυξη ιστοσελίδας και συντήρηση για 3
έτη

1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Αρχική Υποβολή: Σεπτέμβριος
2020 (*)

(*): Οι δράσεις αυτές ολοκληρώνονται όταν ολοκληρωθεί η σύμβαση. Στον πίνακα, παρατίθεται μόνο η αρχική
υποβολή αυτής για τις εν λόγω δράσεις.

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
Δράση 3.6.1: Διοργάνωση 2 συναντήσεων JWG στην Καβάλα
Η Δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering – διάλειμμα για καφέ και ένα ελαφρύ γεύμα)
και παροχή υλικού εργασίας για (δύο) 2 συναντήσεις στην Καβάλα για είκοσι πέντε (25) άτομα. Πρόκειται
για την 7η και 9η συνάντηση του Joint Working Group.
Παραδοτέα Δράσης 3.6.1
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ης

Υλικό εργασίας 1 συνάντησης

2

Παροχή υπηρεσίας: Υπηρεσία εστίασης 1
συνάντησης

3

Υλικό εργασίας 2ης συνάντησης

4

Παροχή υπηρεσίας: Υπηρεσία εστίασης 2
συνάντησης

ης

ης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

25

(*)

1

(*)

25

(*)

1

(*)

(*) Ο ακριβής χρονικός προσδιορισμός αυτών των συναντήσεων θα προσδιορισθεί προσεχώς και σε κάθε
περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα των
συναντήσεων σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις του προγράμματος. Προς το παρόν, έχουν σχεδιασθεί
να υλοποιηθούν στο τελευταίο εξάμηνο του προγράμματος.
Δράση 3.6.4: Α) Μετάφραση στα Αγγλικά της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ για την περιοχή
μελέτης (ΦΕΚ)
Η Δράση αφορά στη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αγγλικά των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας στο ελληνικό τμήμα της υπό
μελέτη διασυνοριακής περιοχής, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Ειδικότερα, πρόκειται για τα παρακάτω:
1) Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 904: Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας και της αντίστοιχης Στρατηγικής
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Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 4679/Β΄/29.12.2017). http://wfdver.ypeka.gr/wpcontent/uploads/2018/01/FEK_4679_%CE%92_2017.pdf
2) Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 900: Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΦΕΚ
4680/Β΄/29.12.2017)
http://wfdver.ypeka.gr/wpcontent/uploads/2018/01/FEK_4680_%CE%92_2017.pdf
3) Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41392/333: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (EL11) και της
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΦΕΚ 2690/Β΄/6.07.2018)
http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL11/%CE%A6%CE%95%CE%9A%20%CE%92%202690%200
6072018.pdf
4) Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41394/334: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) (εκτός της Λεκάνης Απορροής
Ποταμού Έβρου) και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. (ΦΕΚ
2688/Β΄/6.07.2018)
http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL12/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202688%2006072018.pdf
5) Aριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41402/337: Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκάνης
Απορροής Ποταμού Έβρου του Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης (EL12) και της αντίστοιχης
Στρατηγικής
Μελέτης
Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
(ΦΕΚ
2639/Β΄/5.07.2018)
http://thyamis.itia.ntua.gr/egyfloods/sdkp/EL12/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202639%2005072018%20
%CE%95%CE%92%CE%A1%CE%9F%CE%A3.pdf

Παραδοτέα Δράσης 3.6.4:
Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ
1

Παροχή Υπηρεσίας:
Μεταφράσεις

Δράσεις

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α

1

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Αρχική Υποβολή: Ιανουάριος
2021
Τελική Υποβολή: Δεκέμβριος
2021

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΔΡΑΣΗ
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται κατ' ανώτερο στο ποσό των #58.700,00# € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% και στο ποσό των #47.338,70# € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Το κόστος ανά Δράση/παραδοτέο, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%) είναι το ακόλουθο:

Προϋπολογισμός
χωρίς Φ.Π.Α.

Προϋπολογισμός
Φ.Π.Α.

Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέα

Αντικείμενο

ΠΕ1

Π1.6.3

Διοργάνωση
συνάντησης 806,45
JPMT για 25 άτομα στην
Θεσσαλονίκη

1.000,00

ΠΕ2

Π2.6.1

Εκπόνηση Επικοινωνιακής 4.032,26
Στρατηγικής/Πλάνου
Δημοσιότητας

5.000,00

Π2.6.2

Α) Οργάνωση Εναρκτήριας 14.112,90
Συνέντευξης Τύπου στη
Θεσσαλονίκη (εκδήλωση 1
ημέρας)

17.500,00

Β) Οργάνωση Διεθνούς 1.209,68
Συνεδρίου
για
τις
πλημμύρες και την έγκαιρη
προειδοποίηση πλημμύρας
(εκδήλωση 2 ημερών)

1.500,00

Π2.6.3

ενημερωτικού

Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα
Μαζικής Επικοινωνίας

4.032,26

Β) Παραγωγή Προωθητικού
Υλικού

6.854,83

5.000,00
8.500,00

Γ) Δημιουργία υποδομής 1.612,90
(σελίδων)
στα
μέσα
κοινωνικής
δικτύωσης
(ενδεικτικά
facebook,
twitter)
και
λειτουργία
συντήρηση με ενημέρωση
αυτών σε δεκαπενθήμερη
βάση.
2.419,35
Ανάπτυξη ιστοσελίδας

2.000,00

Π.3.6.1

Διοργάνωση 2 συναντήσεων 967,74
JWG στην Καβάλα

1.200,00

Π.3.6.4

Α) Μετάφραση στα Αγγλικά 9.677,42
της 1ης Αναθεώρησης των

12.000,00

Π2.6.5
ΠΕ3

Παραγωγή
υλικού

3.000,00

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ για την
περιοχή μελέτης (ΦΕΚ).
47.338,70

ΣΥΝΟΛΟ:

58.700,00

(*): Το αναγραφόμενο ποσό εξαιρείται της έκπτωσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.1.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
«……………………………..»
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………………….
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Ταχ. Διεύθυνση, Τηλέφωνο, e-mail, Ιστοσελίδα):

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ*

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ*

ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (24%)
ΦΠΑ 24% ΣΕ €
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ €
ΜΕ ΦΠΑ (24%)
* Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ αριθμητικού και ολογράφως υπερισχύει το ολογράφως.

Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως)
………………………………………….. ημέρες.

Ημερομηνία: ……/……/……
Για τον οικονομικό φορέα
(υπογραφή – σφραγίδα)

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 47
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ.2. – ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ
ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέα

Αντικείμενο

ΠΕ1

Π1.6.3

Διοργάνωση συνάντησης JPMT για 25 άτομα
στην Θεσσαλονίκη

ΠΕ2

Π2.6.1

Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής/Πλάνου
Δημοσιότητας

Π2.6.2

Α) Οργάνωση Εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου
στη Θεσσαλονίκη (εκδήλωση 1 ημέρας)
Β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τις
πλημμύρες και την έγκαιρη προειδοποίηση
πλημμύρας (εκδήλωση 2 ημερών)

Π2.6.3

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
Α) Δημοσιεύσεις
Επικοινωνίας

στα

Μέσα

Μαζικής

Β) Παραγωγή Προωθητικού Υλικού
Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά facebook,
twitter) και λειτουργία συντήρηση με
ενημέρωση αυτών σε δεκαπενθήμερη βάση.
ΠΕ3

Π2.6.5

Ανάπτυξη ιστοσελίδας*

Π.3.6.1

Διοργάνωση 2 συναντήσεων JWG στην Καβάλα

Π.3.6.4

Α) Μετάφραση στα Αγγλικά της 1ης
Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ για την
περιοχή μελέτης (ΦΕΚ).

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (αριθμητικώς και ολογράφως)
Φ.Π.Α. 24% (αριθμητικώς και ολογράφως)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (αριθμητικώς και ολογράφως)

*Η περίοδος συντήρησης της ιστοσελίδας θα καλύπτει περίοδο 3 ετών από την ημερομηνία σύνταξης
του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ημερομηνία: ……/……/……

Για τον οικονομικό φορέα
(υπογραφή – σφραγίδα)
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 48
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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: …………………………

Σήμερα, ………………………………………………………………………………., στην Αθήνα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:
Α) Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων/Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμαλιάδος αρ. 17 και εκπροσωπείται στην
παρούσα νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κ. Κωνσταντίνο –
Ευάγγελο Αραβώση, αποκαλούμενη εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή», και
Β)……………………………., που εδρεύει ………………………………………, με ΑΦΜ ……………………., αποκαλούμενος
εφεξής «Ανάδοχος»,
δήλωσαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:
Η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων/Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκήρυξε τη διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
Αναδόχου παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων πλημμύρας στη
Διασυνοριακή Περιοχή» “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the
Cross Border area” με ακρωνύμιο “FLOODGUARD”, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –
τιμής (Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού …………………………………), προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού
των #58.700,00# €, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ. πρωτ. …………………….. διεξήχθη κανονικά στις ………………….., ημέρα
……………. και ώρα ………………, στο …………………………….. (……………….).
Κατατέθηκαν (…..) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :
A/A

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1
2
3

Με
Απόφαση
του
Γενικού
Γραμματέα
Φυσικού
Περιβάλλοντος
και
Υδάτων
(………………………………………………………………..) το έργο παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης στο
πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση
κινδύνων πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή» “Integrated actions for joint coordination and
responsiveness to flood risks in the Cross Border area” με ακρωνύμιο “FLOODGUARD”, ανατέθηκε σε………
……………………… έως του ποσού των …………………………………. ευρώ (……………..€), μη συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 49

20PROC006463483 2020-03-20

Κατόπιν των ανωτέρω, η «Αναθέτουσα Αρχή», αναθέτει στον «Ανάδοχο» την υλοποίηση του έργου,
σύμφωνα με τους πιο κάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάχυσης στο πλαίσιο
υλοποίησης του έργου «Ολοκληρωμένες Δράσεις για τον συντονισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων
πλημμύρας στη Διασυνοριακή Περιοχή» “Integrated actions for joint coordination and responsiveness to
flood risks in the Cross Border area” με ακρωνύμιο “FLOODGUARD”
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καλύψει τα παρακάτω αντικείμενα:

ΠΕ
1

Δράση
1.6.3

2

2.6.1

2

2.6.2

2

2

2.6.3

2
2

2
3

2.6.5
3.6.1

3

3.6.4

Ενέργεια
Διοργάνωση συνάντησης JPMT για 25
άτομα στην Θεσσαλονίκη
Εκπόνηση
Επικοινωνιακής
Στρατηγικής/Πλάνου Δημοσιότητας
Α)
Οργάνωση
Εναρκτήριας
Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη
(εκδήλωση 1 ημέρας)
Β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για
τις πλημμύρες και την έγκαιρη
προειδοποίηση πλημμύρας (εκδήλωση
2 ημερών)
Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας
Β) Παραγωγή Προωθητικού Υλικού
Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων)
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(ενδεικτικά facebook, twitter) και
λειτουργία συντήρηση με ενημέρωση
αυτών σε δεκαπενθήμερη βάση.
Ανάπτυξη ιστοσελίδας
Διοργάνωση 2 συναντήσεων JWG στην
Καβάλα
Α) Μετάφραση στα Αγγλικά της 1ης
Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και ΣΔΚΠ
για την περιοχή μελέτης (ΦΕΚ).

Παραδοτέα
Π1.6.3
Π2.6.1
Π2.6.2.Α

Π2.6.2.Β

Π2.6.3.Α
Π2.6.3.Β
Π2.6.3.Γ

Π2.6.5
Π3.6.1
Π3.6.4.Α

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ –ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η συνολική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται από την υπογραφή αυτής έως τη λήξη του έργου
FLOODGUARD (Μάρτιος 2022). Σε περίπτωση που η λήξη του έργου παραταθεί χρονικά, ο Ανάδοχος
οφείλει να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στο έργο, κατόπιν παράτασης της προθεσμίας
ολοκλήρωσης της σύμβασης, χωρίς τροποποίηση της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 50
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Τα Παραδοτέα του Αναδόχου είναι τα ακόλουθα:
Πακέτο
Εργασίας

Παραδοτέα

Αντικείμενο

ΠΕ1

Π1.6.3

Διοργάνωση συνάντησης JPMT για 25 άτομα στην Θεσσαλονίκη

ΠΕ2

Π2.6.1

Εκπόνηση Επικοινωνιακής Στρατηγικής/Πλάνου Δημοσιότητας

Π2.6.2

Α) Οργάνωση Εναρκτήριας Συνέντευξης Τύπου στη Θεσσαλονίκη
(εκδήλωση 1 ημέρας)
Β) Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τις πλημμύρες και την
έγκαιρη προειδοποίηση πλημμύρας (εκδήλωση 2 ημερών)

Π2.6.3

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού
Α) Δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Β) Παραγωγή Προωθητικού Υλικού
Γ) Δημιουργία υποδομής (σελίδων) στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (ενδεικτικά facebook, twitter) και λειτουργία
συντήρηση με ενημέρωση αυτών σε δεκαπενθήμερη βάση.

ΠΕ3

Π2.6.5

Ανάπτυξη ιστοσελίδας

Π.3.6.1

Διοργάνωση 2 συναντήσεων JWG στην Καβάλα

Π.3.6.4

Α) Μετάφραση στα Αγγλικά της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ και
ΣΔΚΠ για την περιοχή μελέτης (ΦΕΚ).

Η παροχή των επιμέρους εργασιών από τον Ανάδοχο είναι δυνατό να μεταβάλλεται χρονικά, μετά από
κοινή συμφωνία και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.
Ο έλεγχος της τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης του έργου, καθώς και ο έλεγχος της ποιοτικής
επάρκειας και πληρότητάς του γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Παραλαβής του έργου η οποία θα
ορισθεί από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016,
άρθρ. 221, παρ. 11, περ. δ΄.
Η πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου που ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση πραγματοποιείται από τη
Διεύθυνση Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων της
Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, η οποία εκδίδει σχετική βεβαίωση, ύστερα από
εισήγηση-πρακτικό της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου. Η πιο πάνω βεβαίωση εκδίδεται εντός
10 ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της ως άνω εισήγησης της τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής
του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΜΟΙΒΗ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
……………. ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. H δαπάνη
του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε με κωδικό αριθμό 2019ΣΕ27560000.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
σελ. 51
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ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:
α) 1η δόση, 30% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή των παραδοτέων Π2.6.1 και Π2.6.5, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, καθώς και του παραδοτέου Π2.6.2 (α) των δράσεων
του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.2, κατ’ ελάχιστον.
β) 2η δόση, 30% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή του παραδοτέου Π3.6.4, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.3, κατ’
ελάχιστον.
γ) 3η δόση, 20% του συμβατικού τιμήματος, με την υποβολή των παραδοτέων Π2.6.3, κατόπιν
συνοπτικού ελέγχου επάρκειας και πληρότητας, των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ.2 κατ’
ελάχιστον
δ) 4η δόση, το 20% του συμβατικού τιμήματος με υποβολή των υπολειπόμενων παραδοτέων (Π1.6.3,
Π2.6.2β, Π3.6.1,) των δράσεων του Πακέτου Εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2 και ΠΕ3, την τελική υποβολή του
συνόλου των παραδοτέων και την έκδοση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής.
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τον ΚΒΣ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις
κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την ενδεχόμενη αναγκαία διοικητική
διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Από το τιμολόγιο του Αναδόχου θα
γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες εκάστοτε νόμους και σχετικές εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΡΘΡΟ 5
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, αζημίως για αυτήν, σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Ο Ανάδοχος παραβιάζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
(β) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια
λειτουργίας του ή περιέλθει σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του
στοιχείων.
(γ) Εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του
επαγγέλματός του.
(δ) Για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της καταγγελίας εκ
μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής
της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν)
προθεσμία θεραπείας της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με
την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τους Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών
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Με τη λύση της Σύμβασης, μετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται, μετά
από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση,
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του, καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και μέσα (ηλεκτρονικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι συνεργάτες του πράξουν το ίδιο.
Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του
παρασχεθέντος μέρους του Έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία
καταγγελίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση
προς τον Ανάδοχο μέχρι την εκκαθάριση των μεταξύ τους υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος υπερβεί τη συνολική προθεσμία περάτωσης της Σύμβασης, με
αποκλειστική υπαιτιότητά του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε μείωση του συμβατικού
τιμήματος, ανάλογη προς την καθυστέρηση.
Συγκεκριμένα, για κάθε ημέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης της Σύμβασης και μέχρι
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες επιβάλλεται ποινική ρήτρα ανά εργάσιμη ημέρα ίση με 1% της αμοιβής
της Σύμβασης. Για κάθε επί πλέον ημέρα πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών η ποινική ρήτρα
ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% της εν λόγω αξίας.
Η ποινική ρήτρα δύναται να εισπραχθεί με παρακράτηση από την αμοιβή του Αναδόχου.
Όλες οι πράξεις επιβολής ποινικών ρητρών και οι εκπτώσεις διενεργούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
ύστερα από ενδεχόμενη εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου.
Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη
βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα
προσοχή και επιμέλεια και σεβόμενος τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, πάντα μέσω της τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του
Έργου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, καθώς
και να παρίσταται, εφόσον του ζητηθεί σε κάθε φύσεως ελέγχους ή επιθεωρήσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή
Εδαφική Συνεργασία» ή/και άλλων αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή μέρος
αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης, οι όροι
της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει ρητά
αποδεχθεί.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Ανάδοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, αλλά και μετά τη λήξη της, για αόριστο χρόνο,
υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με
οποιαδήποτε πληροφορία, γεγονός, υπηρεσιακή πρακτική, σχεδιασμό και μεθόδους εργασίας, στρατηγικά
ή επιχειρησιακά σχέδια κ.λ.π. των οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας ή με αφορμή την παρούσα, να μην
μεταδίδει αλλά και να εμποδίζει ή να μην διευκολύνει την μετάδοσή τους σε οποιονδήποτε τρίτο.
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:
α) Όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες ή/και στοιχεία, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του σε εκτέλεση της
παρούσας, και αφορούν ενδεικτικά σε υπηρεσίες, βάσεις δεδομένων, πρόσβαση σε διαδικτυακές
πλατφόρμες ή/και πληροφοριακά συστήματα, προσωπικά δεδομένα και συμβάσεις της Αναθέτουσας
Αρχής, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία ευλόγως θα πρέπει να αναγνωριστεί ως εμπιστευτική,
τυγχάνουν ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ και είναι της αποκλειστικής κυριότητας, νομίμου νομής ή/και κατοχής της
Αναθέτουσας Αρχής.
β) Δεν θα χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, γνωστοποιήσει, δημοσιεύσει, εκμεταλλευθεί ή ιδιοποιηθεί με
οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή Εμπιστευτικές Πληροφορίες καλυπτόμενες από
την παρούσα σύμβαση.
γ) Θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των άνω πληροφοριών
και στοιχείων, για την αποφυγή της δημοσιοποίησής τους και την μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους.
δ) Κατά την λήξη της παρούσας υποχρεούται να επιστρέψει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που του
έχουν αποκαλυφθεί στα πλαίσια της παρούσας ή έχουν περιέλθει στην κατοχή του με οποιοδήποτε μέσο,
σε ενσώματη ή ηλεκτρονική/ψηφιακή μορφή, καθώς και όποια αντίγραφα αυτών – όπου όμως αυτό δεν
είναι δυνατόν υποχρεούται στην καταστροφή αυτών – με τη λήξη καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας
των συμβαλλόμενων στο παρόν μερών.
ε) O Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση που δεν σεβαστεί την εμπιστευτικότητα αυτή και
χρησιμοποιήσει ή εκμεταλλευθεί προς ίδιον όφελος, ή κοινοποιήσει ή γνωστοποιήσει με οποιονδήποτε
τρόπο Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και σε περίπτωση παράβασης των
ανωτέρω όρων, ζημιώνει με πρόθεση την Αναθέτουσα Αρχή και θα υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε
θετική και αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί αυτή.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου η Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που
αφορούν σε φυσικά πρόσωπα, εκπροσώπους φορέων, οργανισμών κλπ συμπεριλαμβανομένων των
βασικών στοιχείων αναγνώρισης (όνομα, επώνυμο), των στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο
επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), και εν γένει πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την
υλοποίηση του Έργου. Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Αναθέτουσα
Αρχή περιορίζεται αποκλειστικά στους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και συνεργάτες της, καθώς και
στους «εκτελούντες την επεξεργασία», οι οποίοι είναι απολύτως αναγκαίο να λαμβάνουν γνώση, για τους
σκοπούς της Αναθέτουσας Αρχής.
Όταν ο Ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει το
δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συναφθείσας σύμβασης και δηλώνει ότι
δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από τη διαβίβαση ορισμένων εξ αυτών προς τις αρμόδιες Δημόσιες
Υπηρεσίες και τους διεθνείς οργανισμούς, προς το σκοπό της εκπλήρωσης των νομίμων υποχρεώσεων της
Αναθέτουσας Αρχής.
Κάθε συμβαλλόμενος θα ειδοποιεί εγκαίρως τον έτερο συμβαλλόμενο εάν: (α) λάβει ερώτημα για παροχή
πληροφοριών, κλήτευση ή αίτημα για επιθεώρηση ή για έλεγχο από αρμόδια δημόσια αρχή σχετικά με
την Επεξεργασία, (β) εντοπίσει παραβίαση Ασφαλείας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Από την καταγγελία ή λύση της Σύμβασης και εφεξής, ο Ανάδοχος, απαγορεύεται ρητώς να διατηρεί
πρόσβαση και να προβαίνει σε Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που τέθηκαν στην
διάθεση του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, από συστήματα ή αρχεία της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων του Αναδόχου, που απορρέουν από το παρόν άρθρο, ο
τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή ως ποινική ρήτρα, ποσό ίσο με το σύνολο
της αμοιβής του για τη συμβατική διάρκεια της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να αναζητήσει την αποκατάσταση οιασδήποτε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί
από την πρόωρη λύση της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 11
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η Σύμβαση τροποποιείται μόνο γραπτώς και κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλόμενων μερών με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται για αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η αδυναμία
αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από το νόμο ως γεγονός απρόβλεπτο και
αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης. Η επικαλούμενη ανωτέρω βία
πρέπει να αποδεικνύεται από τον Ανάδοχο δεόντως και επαρκώς. Ο Ανάδοχος που πλήττεται από τα
περιστατικά ανωτέρας βίας, υποχρεούται στο διάστημα που αυτά συμβαίνουν μέχρι και την αναφορά
τους στην αναθέτουσα Αρχή, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις
επιπτώσεις των γεγονότων ανωτέρας βίας.
Η απόδειξη περιστατικών που συνιστούν ανωτέρα βία βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονική στιγμή που έλαβαν χώρα τα εν λόγω περιστατικά
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να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία. Επαναλαμβάνεται ότι εντός του συγκεκριμένου διαστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να καταβάλει
όλες τις δυνατές προσπάθειες ώστε να ξεπεράσει μερικώς ή ολικώς την αδυναμία που προκαλείται. Σε
περίπτωση που τα περιστατικά δεν αναφερθούν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία και δεν προσκομισθούν
τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, ο Ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη
ανωτέρας βίας.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κάθε δικαίωμα για την περαιτέρω διερεύνηση των γεγονότων και την
έγερση απαίτησης προς τον Ανάδοχο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων ή ακόμα και τη λήψη
πρόσθετων μέτρων αποκατάστασης εφόσον κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός των πλαισίων
του Έργου και των δυνατοτήτων του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η Σύμβαση διέπεται από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο.
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια είναι
τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν αναγνώστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους
συμβαλλόμενους σε πέντε (5) γνήσια αντίτυπα, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) παρέλαβε ο
δεύτερος των συμβαλλομένων, ενώ τα άλλα τρία (3) προορίζονται για χρήση της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΒΩΣΗΣ
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