
 

 

 

 

 
 
 
 

 
  
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

 Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ  
(Παραδοτέο 4.3.3) 

 Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ  
(Παραδοτέο 5.3.1) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Αριθ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2018_7652 

Μυτιλήνη,  17 Οκτωβρίου 2018 
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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 : 29  Οκτωβρίου 2018 

Ημέρα : Δευτέρα 

Ώρα : 14:30 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία : 30 Οκτωβρίου 2018 

Ημέρα : Τρίτη 

Ώρα : 9:30 π.μ. 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου  στην 
Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, 
γραφείο ΙΣ.2.12). 
 

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας 
διενέργειας του διαγωνισμού 

ΚΩΔΙΚΟΙ CPV 
73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς 
υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% 
Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης 
ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – 
Πλημμύρες, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της 
Ελλάδας και της Κύπρου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και της ανάρτησής 
της στο ΚΗΜΔΗΣ, έως και  τρεις μήνες μετά την οριστική παραλαβή. 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ 

Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.) 0,06% 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (άρθρο 
64 Ν. 4172/2013) 

Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος 
εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γρ. ΙΣ.2.18 

Πόλη Μυτιλήνη 

Ταχυδρομικός Κώδικας 811 00 

Τηλέφωνο 2251036700 

Φαξ 2251036709 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ru@aegean.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Γραφείο Προμηθειών & Συμβάσεων Ειδικού 
Λογαριασμού, κα Ελένη Κωτσάλου,  
τηλ. επικοινωνίας: 2251036736, fax: 2251036709, 
email :  elepromitheies@aegean.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.ru.aegean.gr  

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο της Διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση των παραδοτέων: (α) 4.3.3 
«Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ» και (β) 5.3.1 «Σύνδεση 
υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ» που σχετίζονται με την Πράξη ERMIS-F. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει σε 
τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της οριστικής παραλαβής του συνόλου των υπηρεσιών, ανά παραδοτέο.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η 
αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. 
Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία 
και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται 
στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ 
(40.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.258,06€, ΦΠΑ : 
7.741,94 €) και αναλύεται ανά παραδοτέο και φάσεις, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

mailto:ru@aegean.gr
mailto:elepromitheies@aegean.gr
http://www.ru.aegean.gr/
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-
ΖΟΜΕΝΗ 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 Παραδοτέο 
4.3.3 
«Σχεδίαση, 
αξιολόγηση 
και 
εξασφάλιση 
χρηστικότητας 
γεωγραφικού 
πόρταλ» 

73000000-2 
Υπηρεσίες 

έρευνας και 
ανάπτυξης, 
καθώς και 
συναφείς 
υπηρεσίες 
παροχής 

συμβουλών 

Υπηρεσία 1 16.129,03 3.870,97 20.000,00 
 

Φάση 1 
(25%) 

 4.032,26 
 

967,74 
 

5.000,00 
 

Φάση 2 
(30%) 

4.838,71 
 

1.161,29 6.000,00 
 

Φάση 3 
(45%) 

7.258,06 1.741,94 9.000,00 

2 Παραδοτέο 
5.3.1 
«Σύνδεση 
υποσυστήματ
ος ΒΓ με 
γεωγραφικό 
πόρταλ» 

73000000-2 
Υπηρεσίες 

έρευνας και 
ανάπτυξης, 
καθώς και 
συναφείς 
υπηρεσίες 
παροχής 

συμβουλών 

Υπηρεσία 1 16.129,03 3.870,97 20.000,00 

Φάση 1 
(30%) 

 4.838,71 
 

1.161,29 6.000,00 
 

Φάση 2 
(40%) 

6.451,61 1.548,39 8.000,00 

Φάση 3 
(30%) 

4.838,71 
 

1.161,29 6.000,00 

ΣΥΝΟΛΑ 32.258,06 7.741,94 40.000,00 

 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Πράξη ERMIS-F Διαδικτυακή Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A 
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από 
Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν:  

α) Ο προβλεπόμενος από το Ν.4172/2013 αρ. 64 παρ. 2 φόρος εισοδήματος, όπως ισχύει, ο οποίος 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του 
Ν.Δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄ 43), 
θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το 
ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών).  
β) H προβλεπόμενη κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ φόρων & 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους 
μεγαλύτερου ή ίσου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο 
ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147). Η 
ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/05.12.2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014).  
γ) Η προβλεπόμενη κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί 
της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί 
του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που 
αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και 
υπ. αριθ. 1191/14.03.2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22.03.2017). Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται 
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σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 
6 της υπ. αριθ. 1191/14.03.2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22.03.2017).  
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
ε) Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  
(βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής). 
Προσφορές υποβάλλονται για κάθε παραδοτέο ξεχωριστά. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : 

 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), 

 τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014- Διορθ. σφαλμ. ΦΕΚ 111/Α/7-5-14) «Διοικητικές 
Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις», 

 τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», 

 τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», και ειδικότερα το άρθρο 26 αυτού «Συγκρότηση 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης», 

 τον Ν. 4270/2014  (ΦΕΚ Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 τoν N. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια”», 

 τον Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ’ «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 
της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές», 

 το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

 τον Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
άλλες διατάξεις», 

 τον Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,  

 τον N. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης 
και άλλες διατάξεις»,  

 το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία», 

 την με αρ. 158/2016 απόφαση της ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα «Έγκριση του ‘Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης’ (ΤΕΥΔ) του άρθ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147), για διαδικασίες 
σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β’ 3698),  

 τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων»,  
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 τον Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/Β/11.05.2016), 
όπως ισχύει, 

 τον Ν. 4485/4.8.2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

 τον Ν. 4521/02.03.2018 (Α΄38) « Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις», 

 την υπ΄αριθ. 127425/Ζ1 (ΦΕΚ 463/Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018) «Διαπιστωτική Πράξη εκλογής 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

 την Υπ. αριθ. απόφαση 9006 (ΦΕΚ 4392/Β΄/02.10.2018) «Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου Αιγαίου». 

Τις Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου 
Αιγαίου:  

 Την υπ. αριθ. 29/02.08.2018, θέμα Γ.10.3 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διενέργεια του 
παρόντος συνοπτικού διαγωνισμού. 

 Την υπ. αριθ. 29/02.08.2018, θέμα Γ.11.3 (ΑΔΑ: 6Ζ74469Β7Λ-ΞΛΧ) απόφαση του Ειδικού 
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου 
Αιγαίου για την συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών και Επιτροπή Παραλαβής) 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. EΛE_2018_7653/17.10.2018 (ΑΔΑ: ΩΥΙ1469Β7Λ-ΛΥ4) Περίληψη Διακήρυξης 
του παρόντος  συνοπτικού 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 δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Περίληψη της παρούσας αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η παρούσα διακήρυξη μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης αναρτάται και στο δικτυακό τόπο του 
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στον διαδικτυακό 
τόπο της Πράξης (http://www.ermis-f.eu), όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν 
πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα Μέρη της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 

http://www.ermis-f.eu/
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν ηλεκτρονικά τα έγγραφα της σύμβασης από την 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (http://www.ru.aegean.gr) καταχωρώντας τα στοιχεία τους. Σε 
περίπτωση που επιθυμούν να αναλάβουν τη δαπάνη της αναπαραγωγής των εγγράφων της σύμβασης 
μπορούν να τα παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Γραμματεία του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο 
Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ.: 
2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
παραπάνω έγγραφα της σύμβασης, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα μέσω εταιρειών μεταφοράς 
αλληλογραφίας (courier), χωρίς η Αναθέτουσα Αρχή να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη παράδοσή τους 
στον ενδιαφερόμενο. 
7.3 Διευκρινίσεις – Συμπληρωματικές Πληροφορίες 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία φαξ: 
2251036709 ή ηλεκτρονικά: elepromitheies@aegean.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 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.  
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 : 
(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί οικονομικοί φορείς) ή ένωση αυτών.  
(β) Συνεταιρισμοί  
(γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων 
(άρθρο 19 ν. 4412/2016), που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων ή προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική 
μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Στις περιπτώσεις 
υποβολής προσφοράς από ένωση προμηθευτών ή οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 
διαγωνισμό (γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολομέλεια). 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του Ν. 
4412/2016. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα 
ανάλογη με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ένας οικονομικός φορέας μπορεί, εφόσον 
παραστεί ανάγκη και για τη συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, 
ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει 
στην αναθέτουσα αρχή ότι, για την εκτέλεση της σύμβασης, θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Υπό τις 
ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία ή ένωση οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες 
των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή ένωση ή άλλων φορέων. Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα 
πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 
4412/2016 και δε θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς που αναφέρονται 
στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο ΤΕΥΔ που αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της παρούσας διακήρυξης.  

http://www.ru.aegean.gr/
mailto:elepromitheies@aegean.gr
mailto:elepromitheies@aegean.gr
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν, επί ποινή αποκλεισμού : 
A. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος 

ανάδοχος/οικονομικός φορέας αναγράφει τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχει 
και στην οποία δηλώνει ότι:  
• δεν συντρέχουν  λόγοι αποκλεισμού, που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα), 

 πληροί και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης και των Παραρτημάτων της, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του,  

 δεσμεύεται σε περίπτωση ανάθεσης σε αυτόν της υπηρεσίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση,  

 διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για την επιτυχή υλοποίηση του 
αντικειμένου της σύμβασης, 

 τα προσκομιζόμενα έγγραφα, στοιχεία και πιστοποιητικά είναι αληθή, 
• η οικονομική προσφορά του τον δεσμεύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, 
προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, 

 συμμετέχει με μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης,  

 παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του 
διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος.  

Όταν ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από 
πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν την εξουσία να εκπροσωπούν και να δεσμεύουν την εταιρεία (και όχι 
από αυτόν που εξουσιοδοτήθηκε για την υποβολή της προσφοράς) και συγκεκριμένα:  
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., 
β) ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε., 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του συνεταιρισμού.  
Όταν ο προσφέρων είναι ένωση οικονομικών φορέων η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση, αφορά κάθε 
μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην Ένωση.  
Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) 
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υπογραφή του 
δηλούντος και σφραγίδα της εταιρείας και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. 
B. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (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 
εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν 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. 

Το ΤΕΥΔ χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. Τα στοιχεία τεκμηρίωσης υποβάλλονται δυνάμει του Ν. 
4412/2016, στο φάκελο των δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
Το ΤΕΥΔ συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως εξής:  
α) από τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε., Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. 
και Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.,  
β) από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το 
νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.,  
γ) από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα όταν αυτός συμμετέχει μόνος του,  
δ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από τους νόμιμους εκπροσώπους του.  
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός το ανωτέρω ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισμού.  
- Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης (π.χ. ένωση προμηθευτών), πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα - μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ στο οποίο 
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παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται.  
- 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 όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα υπογράψουν το ίδιο ΤΕΥΔ και ειδικότερα το 
μέρος VI Τελικές Δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) ΤΕΥΔ.  
Το ανωτέρω ΤΕΥΔ εκτός της υπογραφής θα φέρει και σφραγίδα της εταιρείας και δεν απαιτείται 
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.  
Γ. Παραστατικό εκπροσώπησης, του άρθρου 93 του Ν. 4412/2016, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους. 
 
Το ΤΕΥΔ διατίθεται στους οικονομικούς φορείς μέσω της ιστοσελίδας του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου σε μορφή αρχείου .doc (επεξεργάσιμη μορφή), 
αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των 
οικονομικών φορέων προκειμένου να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και να το υποβάλουν 
στην αναθέτουσα αρχή     σε έντυπη μορφή. 
Το ΤΕΥΔ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης και παρατίθεται στο Μέρος Δ΄ αυτής.  
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: 

- Το μέρος Ι είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα μέρη 
(ΙΙ,ΙΙΙ, I V και VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο 
ΤΕΥΔ του Μέρους Δ’ της παρούσας. 
- Στο μέρος ΙV συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα μόνο η Ενότητα α, χωρίς να 
υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. 
-  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. 

 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. 

 Στις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα άτομα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, τότε όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα πρέπει να υπογράψουν 
το ίδιο ΤΕΥΔ στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις, του ίδιου ΤΕΥΔ.  

 Κάθε οικονομικός φορέας για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ, θα πρέπει να λαμβάνει υπό ψη 
του,  την Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies ) 

 

Ενώσεις οικονομικών φορέων 

α) 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. 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/m-odigies




ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 10 από 65 

 

β) 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. 
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. 
Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωμα να αποκλείσει, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, 
συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό, εάν διαπιστώσει με οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει υποβάλλει 
ψευδή έγγραφα, δηλώσεις, στοιχεία, πιστοποιητικά κ.λ.π., σε σχέση με τον διαγωνισμό.  

ΑΡΘΡΟ 10: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών 
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 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. 

ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι οι εξής: 
Α) Να μη υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα αμετάκλητη 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 αμετάκλητη 
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 αμετάκλητη 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 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (ΜΕΡΟΣ Δ΄) και το οποίο 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. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην εκτέλεση της παρούσης Διακήρυξης. 
Η συνθετότητα των υπό ανάθεση υπηρεσιών σε ανάδοχο, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. 
Για την 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 την στάθμιση της βαθμολόγησης των τεχνικών κριτηρίων 
αξιολόγησης των προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  
Ειδικότερα απαιτείται να διαθέτουν: πιστοποιητικό εγγραφής σε Επαγγελματικό Μητρώο του οικείου 
Επιμελητηρίου (εφόσον τηρείται) ή γενικότερα βεβαίωση αρμόδιου φορέα για την άσκηση 
συγκεκριμένου επαγγέλματος του υποψηφίου (και κάθε μέλους του κοινοπρακτικού σχήματος).  
Σε περίπτωση κοινοπρακτικού σχήματος, τουλάχιστον ένα μέλος του πρέπει να πληροί την ανωτέρω 
απαίτηση. 
12.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Δεν απαιτείται. 
12.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο της σύμβασης και να έχουν αποδεδειγμένα ικανότητες στην εκτέλεση της 
δημοπρατούμενης σύμβασης. 
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.  
 
Ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
διαθέτει για το: 
 
Α. Παραδοτέο 4.3.3 «Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ» 
 
1) Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:  
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 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το παραδοτέο από ίδρυμα του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

 Δεκαπενταετή (15ετή) επαγγελματική εμπειρία σε έργα Πληροφορικής. 

 Συμμετοχή σε τουλάχιστον δέκα (10) ολοκληρωμένα έργα Πληροφορικής που αφορούσαν 
διακρατική συνεργασία (συνεργασία τουλάχιστον δύο φορέων από δύο διαφορετικές χώρες), 
από τη θέση του Επιστημονικού Υπευθύνου, την τελευταία δεκαπενταετία (15 έτη). 

 Συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) έργο από τα ανωτέρω που να αφορά διαχείριση ή ενημέρωση 
για πλημμύρες. 

 
Η εμπειρία αποδεικνύεται στο βιογραφικό του Υπεύθυνου Έργου, με τη συμμετοχή του σε αντίστοιχα 
έργα, και αναφέρεται ρητά σε ξεχωριστή σελίδα αυτού. 
 
2)  Ομάδα Έργου (4 ως 7 άτομα). Τα άτομα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να 
διαθέτουν:  

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το 
παραδοτέο από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  

 Συμμετοχή σε τουλάχιστον τρία (3) έργα Πληροφορικής που αφορούσαν διακρατική συνεργασία 
(συνεργασία τουλάχιστον δύο φορέων από δύο διαφορετικές χώρες) την τελευταία πενταετία (5 
έτη). 

 Εμπειρία σε χρήση των τεχνολογικών μέσων που αναφέρονται στο σημείο 4 παρακάτω, που 
πιστοποιείται από τα σχετικά έργα, ή από το διδακτορικό δίπλωμα ή τον μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. 

 
Η εμπειρία αποδεικνύεται στο βιογραφικό καθενός μέλους της Ομάδας Έργου, με τη συμμετοχή του σε 
αντίστοιχα έργα, και αναφέρεται ρητά σε ξεχωριστή σελίδα αυτού. 
 
3) Για την απόδειξη της εμπειρίας του θα πρέπει ο προσφέρων να υποβάλει (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων, που εκτέλεσε/εκτελεί ή στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας κατά το τρέχων και τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017), ως εξής:  

 Πέντε (5) τουλάχιστον έργα Πληροφορικής που αφορούν διακρατική συνεργασία (συνεργασία 
από τουλάχιστον δύο φορείς από δύο διαφορετικές χώρες). 

 Δύο (2) τουλάχιστον έργα αξιολόγησης διαδικτυακών τόπων ή λογισμικού. 
 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του 
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δημόσιας Αρχής, 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της 
διαθέσιμης υπηρεσίας κ.ο.κ. 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και 
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση ή δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης. Εάν οι 
Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται απλά αντίγραφα 
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, συντασσόμενα από την Αρμόδια 
Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο 
οικονομικός φορέας, ως μέλος κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έργων, αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει 
εκτελεστεί επιτυχώς. Εάν οι Πελάτες είναι ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ή 
δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε περίπτωση έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση ή δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα. 
Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 
προσφέρων. 
 
4) Ο προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει και έχει εμπειρία χρήσης των παρακάτω 
τεχνολογικών μέσων: 

 Λογισμικό για την καταγραφή και την ανάλυση σημείων παρατήρησης χρήστη, για τη 
δημιουργία συνολικών εικόνων με συγκέντρωση των σημείων παρατήρησης (heat maps) ή της 
ροής της παρατήρησης (gaze plots). 

 Λογισμικό καταγραφής και ανάλυσης  των φυσιολογικών μετρήσεων χρηστών, με στόχο τη 
μέτρηση του άγχους κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης. 

 Εργαστηριακό εξοπλισμό (eye-trackers και physiobiological measurement tools). 
 
Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος, Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Ομάδας Έργου 
παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ΄.  
 

 

Β. Παραδοτέο 5.3.1 «Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ» 

 

Α) Μηχανικό ανάπτυξης λογισμικού (Software Engineer), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:  

 Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών (δίπλωμα) Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή 
Πληροφορικής, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για το 
περιβάλλον (environmental databases). 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και απόδοσης σχεσιακών 
βάσεων δεδομένων. 

 Εμπειρία στη διασύνδεση σχεσιακών βάσεων δεδομένων με Συστήματα Γεωγραφικής 
Πληροφορίας. 

 Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στην ανάπτυξη διεπιφανειών REST API. 

 Εμπειρία σε ανάπτυξη λογισμικού με ανοικτό κώδικα και ανοικτά πρότυπα. 

 Εμπειρία στην ανάπτυξη όλων των επιπέδων ενός συστήματος (Full stack developer). 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 14 από 65 

 

 Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών στις γλώσσες προγραμματισμού Python 3, Django 2.Χ, 
Java, Javascript και JQuery. 

 Εμπειρία στην ανάπτυξη Front-End Technologies εκ των HTML5, CSS3 and AJAX. 

 Εμπειρία στη χρήση του συστήματος ελέγχου εκδόσεων (VCS) Git. 
 
Η εμπειρία αποδεικνύεται στο βιογραφικό του μηχανικού ανάπτυξης λογισμικού, με τη συμμετοχή του 
σε αντίστοιχα έργα, και αναφέρεται ρητά σε ξεχωριστή σελίδα αυτού. 
 
Β) Για την απόδειξη της εμπειρίας του θα πρέπει ο προσφέρων να υποβάλει (εντός του Φακέλου 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
Πίνακα των κυριότερων συναφών έργων, που εκτέλεσε/εκτελεί ή στα οποία συμμετείχε/συμμετέχει ο 
οικονομικός φορέας κατά το τρέχων και τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2015, 2016, 2017), ως εξής:  

 Εμπειρία από τουλάχιστον τρία (3) ολοκληρωμένα Ευρωπαϊκά προγράμματα διακρατικής 
συνεργασίας (συνεργασία τουλάχιστον δύο φορέων από δύο διαφορετικές χώρες) στην 
θεματική περιοχή: Βάσεις Γνώσης για Περιβαλλοντικά Θέματα. 

 
Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 
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Όπου: 

- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 

- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: «έξωθεν καλή μαρτυρία» της εξέλιξης, της ολοκλήρωσης ή του 
επιτυχούς αποτελέσματος του Έργου όπως πιστοποιητικό ή βεβαίωση Δημόσιας Αρχής, 
πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, ηλεκτρονική διεύθυνση της 
διαθέσιμης υπηρεσίας κ.ο.κ. 

o εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει συνταχθεί και 
αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

o εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
βεβαίωση ή δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Τα έργα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισμού από αποδεικτικά στοιχεία εκτέλεσης. Εάν οι 
Πελάτες είναι Δημόσιες Αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται απλά αντίγραφα 
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, ή/και βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, συντασσόμενα από την Αρμόδια 
Αρχή. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από την Αρμόδια Αρχή, αυτό θα 
αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα. Για έργα που έχει υλοποιήσει ο 
οικονομικός φορέας, ως μέλος κοινοπραξίας (εταίρος) συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση έργων, αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον οικονομικό φορέα ότι το έργο έχει 
εκτελεστεί επιτυχώς. Εάν οι Πελάτες είναι ιδιωτικοί φορείς, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση ή 
δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα ότι έχει εκτελεστεί επιτυχώς το έργο. Σε περίπτωση έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη, ως αποδεικτικό στοιχείο υποβάλλεται βεβαίωση ή δήλωση του Ιδιωτικού Φορέα. 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 15 από 65 

 

Σημειώνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας 
των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο 
προσφέρων. 
 
Υποδείγματα Βιογραφικού Σημειώματος, Υπεύθυνης Δήλωσης και Πίνακα Ομάδας Έργου 
παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ΄.  

ΑΡΘΡΟ 13: ΓΛΩΣΣΑ 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές 
προσφυγές 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). Ειδικά τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 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. 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την 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 κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά Αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 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. 
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. 
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 
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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 : ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ    

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
(άρθρο  12.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  
  
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

ΑΡΘΡΟ 15 : ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Για κάθε παραδοτέο 
πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή προσφορά. Οι προσφορές με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα 
σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς 
τα ακόλουθα:  

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ (Επωνυμία φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης, καθώς και τα 
απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. Διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, email)»  

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

«ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.3.3 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F» 
ή 

«ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F» 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΓΡ. ΙΣ.2.18  

ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
811 00 ΜΥΤΙΛΗΝΗ  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΕΛΕ_2018_7652/17.10.2018  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 30 Οκτωβρίου  2018, ώρα 9:30 π.μ. 

 
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τρεις επί μέρους 
ανεξάρτητους και σφραγισμένους φακέλους, οι οποίοι φέρουν επίσης όλες τις ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, καθώς και την επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, τηλεομοιοτυπίας, και διεύθυνσης 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, και έχουν ως εξής: 
α) Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» ο οποίος περιέχει το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
9 «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 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 
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και το χρονοδιάγραμμα 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/φάσεις 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 τη προτεινόμενη μεθοδολογία.  

Εφόσον ο οικονομικός φορέας θα απασχολήσει συνεργάτες για την εκπόνηση της παρούσας υπηρεσίας, 

οι συνεργάτες θα παρουσιαστούν σε συμπληρωμένο Πίνακα της Ομάδας Έργου, με βάση το Υπόδειγμα 

Ομάδας Έργου της διακήρυξης (Μέρος ΣΤ). 

Σημειώνεται ότι η εμπειρία αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε αντίστοιχα έργα, γεγονός που θα πρέπει 

να αποτυπώνεται στα Βιογραφικά Σημειώματα, με βάση το Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος της 

διακήρυξης (Μέρος ΣΤ), τα οποία θα συνοδεύονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις για την αλήθεια των 

αναγραφόμενων σε αυτά. 

Για όλα τα πρόσωπα της Ομάδας Έργου που δεν ανήκουν στο στελεχιακό δυναμικό του διαγωνιζόμενου 

πρέπει να υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του διαγωνιζόμενου περί της σχέσης εργασίας με τα άτομα 

αυτά, με σαφή αναφορά στη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της συνεργασίας. Η παραπάνω 

Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, με την 

οποία διατηρεί το μέλος της ομάδας μελέτης σχέση συνεργασίας και να προσυπογράφεται από το 

συνεργαζόμενο μέλος της ομάδας. Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων Δ.Π.Υ. ή συμφωνητικών. 

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. 

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

συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 

1497/1984 (A' 188). Τα ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

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, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 

γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. 

Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων της 

διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 16 : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον συνοπτικό διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν σφραγισμένες 
έγγραφες προσφορές έως την 29η  Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. στην 
Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κτήριο Διοίκησης) 
ΙΣ. Γραφ. 2.18 , στη  Μυτιλήνη. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται, στην παραπάνω διεύθυνση 
είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier. 
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Οι φάκελοι των προσφορών γίνονται δεκτοί, εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την 29η  
Οκτωβρίου 2018,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. 
Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή 
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή έχει 
ειδοποιηθεί εγκαίρως. 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 του 
διαγωνισμού πριν την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Η έναρξη υποβολής των 
προσφορών που κατατίθενται κατά την παραπάνω ημερομηνία στην Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την 
ώρα λήξης υποβολής αυτών. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή 
που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και 
μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς 
να αποσφραγισθούν. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού υποχρεούται να 
αναγράψει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή με την ακριβή ώρα παραλαβής. 
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 17 : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 
17.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών 
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών 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 και Αξιολόγησης Προσφορών σε ανοικτή συνεδρίαση, αποσφραγίζει τους 
ενιαίους κυρίως φακέλους των προσφορών (ανά παραδοτέο) και τους επιμέρους φακέλους των 
δικαιολογητικών συμμετοχής & των τεχνικών προσφορών. Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετοχής καθώς και το περιεχόμενο του φακέλου της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και 
σφραγίζονται σε κάθε φύλλο, απ’ όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του 
Διαγωνισμού.  
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 και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και  προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με τους όρους των 
εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 19 από 65 

 

γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης.  
Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, 

καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

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 λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. 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.  
Γ) Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, 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 πρόταση της για τον υποψήφιο προσωρινό ανάδοχο ο οποίος 

προσέφερε την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 

συμμετέχοντες.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.  

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). 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης 
(χαμηλότερες του 90% του προϋπολογισμού της παρούσης), 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 του Διαγωνισμού 
και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  
17.2 Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση Πληροφοριών και Δικαιολογητικών   
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 





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 20 από 65 

 

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. 

17.3 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, 

 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 18 : ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000,00€) ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 
πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 
πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει μετά των αρμόδιων οργάνων της, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 
πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
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απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου 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 από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το 
ύψος του ανωτέρω παράβολου.  
 
ΑΡΘΡΟ 19 : 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:  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α 

Κ1 Κατανόηση αντικειμένου (κ1) 35% 

Κ2 Μεθοδολογία υλοποίησης (κ2) 50% 

   

ΟΜΑΔΑ Β 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης  (κ3) 5% 

Κ4 Υποστήριξη μετά την παραλαβή των Παραδοτέων (κ4) 10% 

 
Κατανόηση του αντικειμένου της υπηρεσίας  
Αξιολογείται:  

 ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση υπηρεσίας, με 
εντοπισμό των θεμάτων στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την υλοποίησή 
του, όπως προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση στην τεχνική προσφορά, 

 η επισήμανση των προβλημάτων και η υπόδειξη τρόπου αντιμετώπισής τους. 
 
Μεθοδολογία υλοποίησης 
Αξιολογείται: 

 ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση υπηρεσίας από δραστηριότητες που 
παρουσιάζει ο οικονομικός φορέας, όπως προκύπτει από σχετική τεκμηρίωση στην τεχνική 
προσφορά, 

 η αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του έργου,  

 τα μέσα/ εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο ανάδοχος και προτίθεται να χρησιμοποιήσει για 
την υλοποίηση της μεθοδολογικής προσέγγισής του (πέρα από όσα αναφέρονται στο άρθρο 
11), 

 Η προτεινόμενη διαδικασία συνεργασίας με τους Δικαιούχους της Πράξης που σχετίζονται με 
το παραδοτέο,  

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
Αξιολογείται: 

 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης σε χρόνο μικρότερο του 
προβλεπόμενου (όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Β), με την ανάλογη τεκμηρίωση στην 
τεχνική προσφορά.  

 
Υποστήριξη μετά την υλοποίηση 
Αξιολογείται: 

 η δυνατότητα υποστήριξης και μετά την παραλαβή των Παραδοτέων (π.χ. βελτιώσεις), μέχρι τη 
λήξη της Πράξης (30/6/2020) και τη σύνταξη της τελικής έκθεσης (το πολύ έξι μήνες μετά τη 
λήξη της Πράξης),  

 η δυνατότητα συνεισφοράς σε θέματα δημοσιότητας/επιστημονικής τεκμηρίωσης (ενδεικτικά: 
ημερίδες, συνέδρια, δημοσιεύσεις) των αποτελεσμάτων της Πράξης που σχετίζονται με τα 
παραδοτέα. 
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ΑΡΘΡΟ 20 : 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 19), 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 που δεν 
καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
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 Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς 
(Α.Β.Τ.Π. = σ1Χκ1+σ2Χκ2+..σνΧκν) 
Όπου : 
σ = ακέραιος αριθμός από 100 έως και 120 
κ = ποσοστό του συντελεστή βαρύτητας. 
Η τεχνική προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα, αξιολογείται με τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής 
Προσφοράς  (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος, που είναι η σχετική βαθμολογία του ως προς την  
αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά και υπολογίζεται από τον τύπο : 
 

Τ.Β.Τ.Π. = 
Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς Προσφέροντος  

X 100 Απόλυτο Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς max 

 Όπου : 
Α.Β.Τ.Π. max είναι η απόλυτη βαθμολογία της καλύτερης τεχνικά προσφοράς. 
Είναι προφανές ότι ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100. (Ο προσφέρων με 
την καλύτερη τεχνική προσφορά θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 100). 
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 : 

Τ.Β.Ο.Π. = Οικονομική Προσφορά min  
X 100 

  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 
Τελική αξιολόγηση, που αφορά στην κατάταξη των προσφορών κατά φθίνουσα σειρά βάσει του Τελικού 
Βαθμού Συνολικής Προσφορά (Τ.Σ.Β.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. = (0,85 Χ Τ.Β.Τ.Π.) + (0,15 Χ Τ.Β.Ο.Π.) 
Επικρατέστερος υποψήφιος ανάδοχος θα είναι ο προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό 
Συνολικής Προσφοράς. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
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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, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, τα οποία υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα 
στην Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και συγκεκριμένα : 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 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 τον 
διαχειριστή αυτής ενώ στις ΑΕ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της. 

2.  Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 
περίπτωση αρχή, εν ισχύι την ημέρα που το προσκομίζει, από το οποίο να προκύπτει, ότι είναι 
ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β 
(Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) του ΤΕΥΔ.  

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, εν ισχύι την ημέρα που το προσκομίζει, 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).  
Τα παρόντα δικαιολογητικά ( 3  &  4 )  υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα – 
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση  που είναι Ένωση για κάθε φορέα – μέλος της. 

4. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου 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 

(Καταλληλότητα) του  ΤΕΥΔ. 

5. Πιστοποιητικό μη λύσης και περί μη κατάθεσης αίτησης περί λύσεως 

6. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης. 

7. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για πτωχευτικό συμβιβασμό. 

8. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για παύση πληρωμών. 

9. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση κατ΄ άρθρο 99 Ν. 

3588/2007. 

10. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για θέση σε ειδική εκκαθάριση. 

11. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης σχεδίου αναδιοργάνωσης. 

12. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη κατάθεσης αίτησης σε 

αναγκαστική διαχείριση. 

Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν 

από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, για  τα  όσα  

δηλώθηκαν  στο  Μέρος  ΙΙΙ.Γ  του  ΤΕΥΔ  (Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα).  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό 
(των περιπτ. 4, 5 & 6) ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 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 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. 

Τα πιστοποιητικά 5 έως και 12 εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου 
είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ. του ΤΕΥΔ, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά του παρόντος άρθρου ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις. 
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 Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης των μελών της και έχουν πλήρη 
γνώση των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση 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).  
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών του παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του προσφέροντα από το διαγωνισμό. 
1. Η αναθέτουσα αρχή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει 

ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την 
ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές έχουν αποσφραγιστεί. 

2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 
συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ν α παρατείνε ι τη ν ω ς άνω προθεσμία , εφόσο ν αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ ’ ανώτατο όρι ο για  πέντε (5)  επιπλέον ημέρες. 

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, 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. 

4. 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 βάσει τιμής, 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. 
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5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 17.3 της παρούσας, 
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 βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. 

6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 4, 
5 ή 6 του παρόντος άρθρου, είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.   

7. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.   

8. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσφέρων είχε δηλώσει ότι πληροί, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση αυτός 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο προσφέρων οφείλει να ενημερώσει αμελλητί την αναθέτουσα 
αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 22 : ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού γίνεται από το αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016.  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον 
«προσωρινό ανάδοχο», με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους διαγωνιζόμενους.  
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  

α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 
αποφάσεις αναστολών επί αυτών.  
β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον «προσωρινό ανάδοχο.  

ΑΡΘΡΟ 23 : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εντός είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την 
προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) 
ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος 
και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 
2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.  
Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει 
τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος. 
 Στον ανάδοχο, στον οποίο έγινε κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, αποστέλλεται 
σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 

- Τις υπό προμήθεια υπηρεσίες.  

- Την τιμή.  

- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών.  

- Τις τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης του έργου. 
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- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.  

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.  

- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.  

- Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής.  

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται 
αναπροσαρμογή. 

- Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της Διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και 
με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη Διακήρυξη. 

- Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

ΑΡΘΡΟ 24 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας 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 δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 

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

ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

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 25 : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μεταξύ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου και του αναδόχου θα 
υπογραφεί η σύμβαση που ως σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 
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 
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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, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ (άρθρο 130 του 
Ν. 4412/2016). 
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 προμήθειας 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.  
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
α) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής 
υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της 
σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη. 
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά ή οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και 
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα 
παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  
Το σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρατίθενται στο Μέρος ΣΤ της παρούσας διακήρυξης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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26.1. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 26 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Μέρος ΣΤ της 
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  
 
ΑΡΘΡΟ 27 :  ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ &  ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 
27.1 Παράδοση - Παραλαβή 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
έχει συγκροτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με την 
απόφαση 29/02.08.2018, θέμα Γ.11.3 (ΑΔΑ : 6Ζ74469Β7Λ-ΞΛΧ) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής ή βεβαίωση προσωρινής εκτέλεσης εργασιών, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή 
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση 
εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή 
έχει συντελεστεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την 
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ή 
βεβαιώσεων εκτέλεσης εργασιών.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή η βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών, που αφορά στο σύνολο της 
σύμβασης, εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.  
Η παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  και η οποία συντάσσει 
βεβαίωση εργασιών, η οποία υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο 
ανάδοχος ενώ το δεύτερο παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή. 
27.2  Ποινικές Ρήτρες 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
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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.  
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 28 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:   
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου. Ο εν λόγω τρόπος 
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων ανά φάση του παραδοτέου. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.   
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 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. 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 
του ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

ΑΡΘΡΟ 29 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Επιτροπή Παραλαβής και 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 υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), 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. 
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4. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και 
λοιπού 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 τις 
αρμόδιες υπηρεσίες και 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 
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 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 ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 
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 Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
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 Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 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 
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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 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά: σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων 
εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων 
σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της εκπαίδευσης). 

14. 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 30  : ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

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 26 της παρούσας Διακήρυξης.  
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.  

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. 
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση 
για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν 
ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016. 

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 
Μυτιλήνης, 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. 
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Κάθε άλλη επεξήγηση που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα Διακήρυξη, αυτή θα ρυθμίζεται σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 33 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
33.1. Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων  
Ο ανάδοχος δε 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. 
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. 
33.3. Έλεγχοι  
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται επιτόπιους ελέγχους από την Διαχειριστική Αρχή, την Επιτροπή 
Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).  

Μαρία Μαύρη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών  

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

H Πράξη ERMIS-F είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Interreg VA που αφορά δράσεις 
Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου. Θα προσφέρει μια Πρότυπη Υποστηριζόμενη 
Δημόσια Υπηρεσία για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων (εστίαση θα είναι ο 
κίνδυνος πλημμύρας). Οι περιοχές εφαρμογής βρίσκονται σε Κρήτη, Λέσβο και Κύπρο. Η διάρκεια της 
Πράξης είναι από 1/1/2018 ως 30/6/2020. 
 
Παραδοτέο 4.3.3 «Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας γεωγραφικού πόρταλ» 
Το παραδοτέο αφορά τη σχεδίαση και αξιολόγηση της ευχρηστίας του γεωγραφικού πόρταλ και 
χωρίζεται σε τρεις διακριτές φάσεις. Αρχικά προβλέπεται η αξιολόγηση της αρχικής σχεδίασης του 
γεωγραφικού πόρταλ, όπως αυτή θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή. Ακολούθως, 
αφού δοθεί πρόσβαση στον ανάδοχο σε μία λειτουργική έκδοση του γεωγραφικού πόρταλ, θα 
πραγματοποιηθεί διαμορφωτική αξιολόγηση με συμμετοχή ειδικών στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-
υπολογιστή, με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων σχεδίασης και τη διόρθωσή τους. Τέλος, θα 
πραγματοποιηθεί η τελική φάση της αξιολόγησης με εμπλοκή αντιπροσωπευτικών χρηστών, με στόχο 
τη βελτίωση σημείων του γεωγραφικού πόρταλ που υπάρχουν πιθανά προβλήματα ευχρηστίας. Οι 
τρεις φάσεις περιγράφονται αναλυτικά ακολούθως: 
 
Φάση 1η: Αξιολόγηση της αρχικής σχεδίασης  
Στην έναρξη της φάσης αυτής, θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την αναθέτουσα αρχή η αρχική 
σχεδίαση του γεωγραφικού πόρταλ με την μορφή ενός καθορισμένου συνόλου από όλες τις λειτουργίες 
που θα παρέχει η λειτουργική έκδοση του γεωγραφικού πόρταλ σε μορφή τίτλων, όπως αναμένεται να 
εμφανίζονται σύστημα. Κατά τη διάρκεια της φάσης, ο ανάδοχος θα εμπλέξει ένα αριθμό χρηστών με 
εμπειρία στο αντικείμενο του γεωγραφικού πόρταλ, με στόχο να διατάξει ιδανικά όλες τις λειτουργίες 
και να προτείνει την τελική δομή του. Οι χρήστες με την εμπειρία στο αντικείμενο θα είναι διαθέσιμοι 
από τους δικαιούχους της Πράξης ERMIS-F, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να έχει την κατάλληλη 
υποδομή και εμπειρία να υποστηρίξει (είτε διά ζώσης, είτε από απόσταση) κατάλληλες τεχνικές 
εμπλέκοντας 15 έως 20 χρήστες. Οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν και τα εξειδικευμένα εργαλεία 
που τις υποστηρίζουν θα πρέπει να περιγραφούν λεπτομερώς στην πρόταση. 
Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης θα είναι η πρόταση δομής του γεωγραφικού πόρταλ, που θα 
αποτελέσει και την 1η αναφορά του αναδόχου. Η παράδοση της 1ης αναφοράς από τον ανάδοχο θα 
πρέπει να γίνει το πολύ σε 4 μήνες από την έναρξη της 1ης φάσης. Η αναθέτουσα αρχή θα ενημερώσει 
τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις παρατηρήσεις της επί της 1ης αναφοράς. Ο ανάδοχος θα πρέπει 
να υλοποιήσει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις το πολύ σε 1 μήνα από την λήψη τους. Η πληρωμή της 1ης 
φάσης θα γίνει μετά την υλοποίηση των παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή τους από την αναθέτουσα 
αρχή. 
 
Φάση 2η: Διαμορφωτική Αξιολόγηση 
Στην έναρξη της φάσης αυτής, η αναθέτουσα αρχή θα δώσει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε μία 
λειτουργική έκδοση του γεωγραφικού πόρταλ με περιορισμένο περιεχόμενο, αλλά που θα 
περιλαμβάνει όλη τη λειτουργικότητα και όλες τις παρεχόμενες λειτουργίες πλοήγησης. Κατά τη 
διάρκεια της φάσης, ο ανάδοχος θα πραγματοποιήσει αξιολόγηση με ευρετική μέθοδο εμπλέκοντας 
πέντε έμπειρους αξιολογητές με εμπειρία στο αντικείμενο. 
Στην πρόταση θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά η μέθοδος, η διαδικασία και η αναμενόμενη μορφή 
των αποτελεσμάτων, καθώς και να τεκμηριωθεί επιστημονικά το ποσοστό των λαθών που αναμένεται 
να εντοπισθούν.  
Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης θα είναι μια αναφορά που θα συγκεντρώνει τα προβλήματα του 
γεωγραφικού πόρταλ και τις προτάσεις επίλυσής τους, που θα αποτελέσει τη 2η αναφορά του 
αναδόχου. Η παράδοση της 2ης αναφοράς από τον ανάδοχο θα πρέπει να γίνει το πολύ σε 3 μήνες από 
την έναρξη της 2ης φάσης. Η αναθέτουσα αρχή θα ενημερώσει τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις 
παρατηρήσεις της επί της 2ης αναφοράς. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ενδεχόμενες 
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παρατηρήσεις το πολύ σε 1 μήνα από την λήψη τους. Η πληρωμή της 2ης φάσης θα γίνει μετά την 
υλοποίηση των παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή τους από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Φάση 3η: Τελική Αξιολόγηση 
Στην έναρξη της φάσης αυτής η αναθέτουσα αρχή θα δώσει στον Ανάδοχο πρόσβαση σε μία 
λειτουργική έκδοση του γεωγραφικού πόρταλ με πλήρες περιεχόμενο, που θα περιλαμβάνει όλη τη 
λειτουργικότητα και όλες τις παρεχόμενες λειτουργίες πλοήγησης και που θα είναι πολύ κοντά στην 
τελική έκδοση. Επίσης θα παραδώσει ένα σύνολο από 5 έως 10 σύντομα τυπικά σενάρια χρήσης, 
δηλαδή τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας τυπικός χρήστης του συστήματος. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης, ο ανάδοχος θα εμπλέξει ένα μικρό αριθμό χρηστών που δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία με το 
διαδικτυακό αυτό σύστημα με στόχο την παρατήρηση των χρηστών κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής 
τους με αυτό και τον εντοπισμό προβλημάτων ευχρηστίας.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα καταγραφής των σημείων που παρατηρούν οι χρήστες 
και δημιουργίας συνολικών εικόνων με συγκέντρωση των σημείων παρατήρησης, ή της ροής της 
παρατήρησης. Με βάση αυτές τις καταγραφές θα μπορεί να εντοπιστούν σημεία του διαδικτυακού 
συστήματος όπου οι χρήστες είχαν δυσκολίες στην αλληλεπίδραση ή να επιβεβαιωθεί η ευχρηστία της 
σχεδίασης. Επίσης ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να καταγράφει φυσιολογικές μετρήσεις από 
τους χρήστες με στόχο τη μέτρηση του άγχους κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης με στόχο τον 
εντοπισμό σημείων όπου οι χρήστες παρουσίασαν αυξημένα επίπεδα άγχους κατά την αλληλεπίδραση 
ή να επιβεβαιωθεί η ευχρηστία της σχεδίασης.  
Τα αποτελέσματα αυτής της φάσης θα είναι η αναφορά που θα συγκεντρώνει τα σημεία του 
διαδικτυακού συστήματος όπου οι χρήστες αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα και προτάσεις επίλυσής 
τους, που θα αποτελέσει την 3η αναφορά του αναδόχου. Η παράδοση της 3ης αναφοράς από τον 
ανάδοχο θα πρέπει να γίνει το πολύ σε 5 μήνες από την έναρξη της 3ης φάσης. Η αναθέτουσα αρχή θα 
ενημερώσει τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις παρατηρήσεις της επί της 3ης αναφοράς. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις το πολύ σε 1 μήνα από την λήψη 
τους. Η πληρωμή της 3ης φάσης θα γίνει μετά την υλοποίηση των παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή 
τους από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Μετά την υλοποίηση του παραδοτέου, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την 
τεκμηρίωση/υποστήριξή του μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης και την παραλαβή της από την ΕΥΔ του 
προγράμματος χρηματοδότησης (Interreg). 
 

 
Παραδοτέο 5.3.1 «Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ» 
Το παραδοτέο αφορά τη σχεδίαση και την υλοποίηση λογισμικού για τη διασύνδεση της Βάσης Γνώσης 
Πλημμυρικού Κινδύνου (ΒΓ) με το Γεωγραφικό Πόρταλ, που αποτελούν δύο κεντρικά συστήματα της 
Πράξης ERMIS-F. 
 
Η ΒΓ θα είναι μια διαδικτυακή γνωσιακή βάση δεδομένων, ανοιχτή προς και προσβάσιμη από κάθε 
ενδιαφερόμενο που σχετίζεται με ή επηρεάζεται άμεσα ή έμμεσα από πλημμυρικά φαινόμενα. Η 
αρχιτεκτονική στην οποία βασίζεται η ΒΓ ακολουθεί το πρότυπο Model-View-Controller (MVC). Κατ' 
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η αποσύνδεση της αποτύπωσης και αποθήκευσης της πληροφορίας στη 
Βάση Δεδομένων με την προβολή της στον τελικό χρήστη μέσω ιστοσελίδων. Παράλληλα εφαρμόζοντας 
την αρχιτεκτονική MVC, οι βασικές μονάδες του συστήματος μπορούν να αναπτυχθούν αυτόνομα, να 
επεκταθούν αλλά και να αντικατασταθούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα αν παραστεί ανάγκη, ενώ οι 
λειτουργίες των μονάδων είναι σαφώς κατανεμημένες ως εξής:  

 Ο Ελεγκτής (Controler) δέχεται τα αιτήματα του χρήστη και τα προωθεί στη μονάδα Μοντέλου 
προς επεξεργασία.  

 Η Μονάδα Μοντέλου (Model) αποτελεί το κεντρικό σύστημα επεξεργασίας του συστήματος, 
διαχειριζόμενη τα δεδομένα σύμφωνα με τους κανόνες και τη λογική που έχουν 
κωδικοποιηθεί.  





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 
Σελίδα 35 από 65 

 

 Η Μονάδα Απεικόνισης (View) είναι υπεύθυνη για την εικόνα της πληροφορίας προς τα έξω 
και για τον τρόπο που επικοινωνείται στο χρήστη.  

 
Επιπρόσθετα, ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (Web server) “ακούει” το Διαδίκτυο για πιθανά 
αιτήματα χρηστών, ενώ μια σχεσιακή Βάση Δεδομένων (Relational Database Management System - 
RDBMS) φροντίζει για τη σωστή οργάνωση και αποθήκευση της πληροφορίας. Η ΒΓ επικοινωνεί με τον 
εξυπηρετητή LDAP του ERMIS-F με σκοπό την ταυτοποίηση χρηστών και την εξακρίβωση του ρόλου και 
των δικαιωμάτων τους.  
 
Το γεωγραφικό πόρταλ θα είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμογή που θα παρέχει την 
Πρότυπη Υποστηριζόμενη Δημόσια Υπηρεσία για την αντιμετώπιση και διαχείριση περιβαλλοντικών 
κινδύνων (εστίαση θα είναι ο κίνδυνος πλημμύρας). Θα προσφέρει την κατάλληλη διεπαφή για κάθε 
είδος ωφελούμενου χρήστη του συστήματος (περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανισμούς, 
επαγγελματίες, πολίτες) στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Βασικός πυρήνας της εφαρμογής είναι ένα 
διαδικτυακό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (webGIS) που θα επιτρέπει τη χαρτογραφική 
πλοήγηση καθώς και την οπτικοποίηση των γεωχωρικών πληροφοριών που αφορούν τους 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και ιδιαίτερα τον πλημμυρικό κίνδυνο (π.χ. χάρτες επικινδυνότητας, 
ιστορικές πλημμύρες, αποτελέσματα υπολογιστικών μοντέλων κλπ). 
 
Το παραδοτέο 5.3.1 αφορά τη διασύνδεση των δύο παραπάνω συστημάτων. Η διασύνδεση έχει στόχο 
να επιτρέψει τους χρήστες να έχουν πρόσβαση στη ΒΓ μέσω του γεωγραφικού πόρταλ, παράλληλα με 
τη δυνατότητα κατ’ ευθείαν πρόσβασης στη ΒΓ. Επίσης, να έχουν τη δυνατότητα πλοήγησης από τη ΒΓ 
στο webGIS. Μέσω της διασύνδεσης αυτής θα πρέπει: 

 Η εφαρμογή WebGIS να έχει πρόσβαση σε κατηγορίες δεδομένων της ΒΓ με γεωγραφική 
συνιστώσα (π.χ. εφαρμογές αντιπλημμυρικών έργων). 

 Να δίνεται η δυνατότητα πλοήγησης του χρήστη από τη ΒΓ στο webGIS και αντίστροφα. Η ΒΓ 
θα παρέχει περιγραφικά δεδομένα, ενώ το webGIS θα προσφέρει περισσότερες γεωγραφικές 
πληροφορίες με μείξη θεματικών επιπέδων από διάφορες πηγές (mashups). 

 Να προβάλλονται τα δεδομένα της ΒΓ με γεωγραφική συνιστώσα ως θεματικά επίπεδα (layers) 
πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο του webGIS (ομοίως με τα άλλα θεματικά επίπεδα της 
Πράξης). 

 Να παρέχεται στον χρήστη του webGIS η δυνατότητα να εστιάσει με διαδραστικό τρόπο στον 
χάρτη στην περιοχή ενδιαφέροντός του, να επιλέξει ένα αντικείμενο και να πλοηγηθεί στην 
ιστοσελίδα της ΒΓ απ’ όπου θα λάβει αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο. Πέραν 
τούτου, θα είναι σε θέση να πλοηγηθεί από την εφαρμογή webGIS σε ιστοσελίδα με 
συγκεντρωτικές πληροφορίες για τα αντικείμενα ενός θεματικού επιπέδου που είναι 
αποθηκευμένο στη ΒΓ. 

 Να μπορεί να συσχετιστεί η πληροφορία της ΒΓ με άλλα θεματικά επίπεδα που θα έχουν 
προκύψει από άλλες πηγές, που σε συνδυασμό με την υποστήριξη από υλικό πολυμέσων, θα 
προσφέρει καλύτερη εικόνα στον χρήστη για τη πραγματική εφαρμογή αντιπλημμυρικών 
μέτρων στην περιοχή ενδιαφέροντός του. 

 Εξουσιοδοτημένοι χρήστες να είναι σε θέση από την εφαρμογή WebGIS να εκτελούν 
λειτουργίες όπως μετατόπιση ή διαγραφή αντικειμένου που είναι αποθηκευμένα στη ΒΓ. 

Η διασύνδεση θα πρέπει να υλοποιηθεί στη βάση ανοιχτών προτύπων και ανοικτού λογισμικού / 
λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ). 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει εργασθεί σε στενή συνεργασία με τις ομάδες ανάπτυξης λογισμικού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (που έχει αναλάβει την υλοποίηση του γεωγραφικού πόρταλ) και του 
Πολυτεχνείου Κρήτης (που έχει αναλάβει την υλοποίηση της ΒΓ). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι 
τεχνολογίες που θα χρησιμοποιήσει να είναι ίδιες ή συμβατές με αυτές που θα χρησιμοποιηθούν στα 
παραπάνω λογισμικά που θα βασίζονται σε: Python, Django, PostgreSQL, CSS3, HTML5, JQuery. Το έργο 
σχεδίασης και της υλοποίησης του λογισμικού της διασύνδεσης χωρίζεται σε τρεις φάσεις : 
 
Φάση 1η: Σχεδίαση της διασύνδεσης 
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Ο ανάδοχος στην 1η φάση θα πρέπει να προβεί στο σχεδιασμό της διασύνδεσης σε συνεργασία με τις 
ομάδες ανάπτυξης λογισμικού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πολυτεχνείο Κρήτης. Η παράδοση 
της φάση αυτής από τον ανάδοχο θα πρέπει να γίνει το πολύ σε 3 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης. Η αναθέτουσα αρχή θα ενημερώσει τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις 
παρατηρήσεις της επί της σχεδίασης της διασύνδεσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις 
ενδεχόμενες παρατηρήσεις το πολύ σε 1 μήνα από την λήψη τους. Η πληρωμή της 1ης φάσης θα γίνει 
μετά την υλοποίηση των παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή τους από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Φάση 2η: Υλοποίηση της αρχικής έκδοσης της διασύνδεσης 
Ο ανάδοχος στη 2η φάση θα πρέπει να υλοποιήσει την αρχική έκδοση του υποσυστήματος 
διασύνδεσης, που θα υλοποιεί τη διασύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με το γεωγραφικό πόρταλ της 
Πράξης. Η έκδοση αυτή θα είναι σε θέση κατ’ ελάχιστον να ανακτά πληροφορία στη ΒΓ που σχετίζεται 
με υφιστάμενα αντιπλημμυρικά έργα και να τα προβάλλει ως ξεχωριστό θεματικό επίπεδο σε 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του webGIS. Η παράδοση της φάση αυτής θα πρέπει να γίνει το πολύ σε 5 
μήνες από την ενημέρωση του αναδόχου ότι τα δύο επιμέρους προς διασύνδεση συστήματα είναι 
λειτουργικά. Η αναθέτουσα αρχή θα ενημερώσει τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις παρατηρήσεις 
της επί της αρχικής έκδοσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις το 
πολύ σε 1 μήνα από την λήψη τους. Η πληρωμή της 2ης φάσης θα γίνει μετά την υλοποίηση των 
παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή τους από την αναθέτουσα αρχή. 
 
Φάση 3η: Υλοποίηση της τελικής έκδοσης της διασύνδεσης 
Ο ανάδοχος στη 3η φάση θα πρέπει να υλοποιήσει την τελική έκδοση του υποσυστήματος 
διασύνδεσης, που θα έχει την πλήρη λειτουργικότητα διασύνδεσης του υποσυστήματος ΒΓ με 
γεωγραφικό πόρταλ. Η παράδοση της φάση αυτής θα πρέπει να γίνει το πολύ σε 3 μήνες από την 
ενημέρωση την αναδόχου για τις παρατηρήσεις της αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής φάσης. Η 
αναθέτουσα αρχή θα ενημερώσει τον ανάδοχο το πολύ σε 1 μήνα για τις παρατηρήσεις της επί της 
τελικής έκδοσης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να υλοποιήσει τις ενδεχόμενες παρατηρήσεις το πολύ σε 2 
μήνες από την λήψη τους. Η οριστική παραλαβή του παραδοτέου (και πληρωμή της 3ης φάσης) θα γίνει 
μετά την υλοποίηση των παρατηρήσεων αυτών και αποδοχή τους από την αναθέτουσα αρχή. 
  
Μετά την υλοποίηση του παραδοτέου, ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για την 
τεκμηρίωση/υποστήριξή του μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης και την παραλαβή της από την ΕΥΔ του 
προγράμματος χρηματοδότησης (Interreg). 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

 
 
 

1 

Παραδοτέο 4.3.3 
«Σχεδίαση, αξιολόγηση και εξασφάλιση χρηστικότητας 
γεωγραφικού πόρταλ» 

73000000-2 Υπηρεσία 1       

 
 
 

2 

Παραδοτέο 5.3.1 
«Σύνδεση υποσυστήματος ΒΓ με γεωγραφικό πόρταλ» 

73000000-2 Υπηρεσία 1       

 

Προσοχή: Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται ξεχωριστά ανά παραδοτέο. Ο οικονομικός φορέας δύναται να αναφέρει τις φάσεις κάθε υπηρεσίας, που θα 
προσφέρει. 
 
Ο χρόνος ισχύος της Προσφοράς είναι (αριθμητικώς και ολογράφως) 
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ημέρες. 
 

Ημερομηνία: ……/……/…… 
 

Για τον οικονομικό φορέα 
(υπογραφή – σφραγίδα)  
Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΜΕΡΟΣ Δ’ : ΤΕΥΔ 

 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

- Ονομασία: [ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [99206911] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση/Πόλη/Ταχ. Κωδικός: [ΛΟΦΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ- ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – 81100- 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΕΛΕΝΗ ΚΩΤΣΑΛΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [2251036736] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [elepromitheies@aegean.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://www.ru.aegean.gr )] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV):  
Ανάδειξη Αναδόχου/ων Υλοποίησης Παραδοτέων 4.3.3 και 5.3.1 της πράξης ERMIS-F 

 [CPV 73000000-2 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών  
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [………………….] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 
- Aριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : EΛE_2018_7652/17.10.2018 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://www.ru.aegean.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 
οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 
αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 
μεσαία επιχείρησηii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 
άλλουςiii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 
που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 
ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 
διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝiv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που 
καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια 
και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς 
φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που 
θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxiii το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 
από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 
εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 
σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xvii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxviii: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισηςxix, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 
απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 
ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 
ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xx 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxi 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 
σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
εργατικού δικαίουxxii; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 
ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiii : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 
το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της 
εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxiv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxv; 
 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
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Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν 
σύγκρουσης συμφερόντωνxxvi, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση 
συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxvii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxviii κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 
την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις;  
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: 
[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 
τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 
φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασήςxxix; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι  
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 
οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 
οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να 
παράσχει τις σχετικές υπηρεσίες στη χώρα 
εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 
δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxx, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 
κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxi: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
β) [……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxxxii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

 

 

 
 
 

                                                           

i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 
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iii Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

iv  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 

του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 

οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 

ικανότητες.” 

v Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vi Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
vii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 
103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 
αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 
νομοθεσία). 
ix Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
x Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiii Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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xvii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xviii Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, 
κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 
που λήφθηκαν.  
xix Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xx Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiii . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxiv Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxv Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvi Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxvii Πρβλ άρθρο 48. 
xxviii  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 
από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxix Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
xxx Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxi Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση 
σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxiv. 
β) η αναθέτουσα αρχή έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 
πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ………………………………….  
 
[να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο]  
του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς του συνοπτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου υλοποίησης Παραδοτέου 4.3.3 ή και  5.3.1 της Πράξης ERMIS-F, με 
αντικείμενο υπηρεσίες, αναρτήθηκε στις 17.10.2018 στο ΚΗΜΔΗΣ & στον διαδικτυακό τόπο της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αριθ. πρωτ. EΛE_2018_7652/17.10.2018. 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): […………………….……]    
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xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 
πρόσβαση.  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ …………….. 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F 

 
Στη Μυτιλήνη, σήμερα ….. ……………......... 2018, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου,  που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου – Κτήριο Διοίκησης) 
με Α.Φ.Μ.: 090264862, Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης και νόμιμα εκπροσωπείται από την Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου 
Εκπαίδευσης, και Πρόεδρο Επιτροπής Ερευνών Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μαρία Μαύρη (ΦΕΚ 463/Τεύχος 
Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018 & ΦΕΚ 4392/Β΄/02.10.2018) και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία 
......................................................., που νόμιμα εκπροσωπείται από .............................................. και εδρεύει 
....................................... με Α.Φ.Μ.................................., Δ.Ο.Υ ........................., συμφωνήθηκαν και αμοιβαίως έγιναν 
αποδεκτά όσα ακολουθούν:  
 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου προκήρυξε την διενέργεια συνοπτικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου/ων παραδοτέου 4.3.3 ή και 5.3.1 στο  πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ERMIS - F 
Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες» (Κωδ. 2898), του Προγράμματος Interreg V - A 
Ελλάδα - Κύπρος 2014 - 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς 
πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής [Συνεδρίαση 29/02.08.2018, θέμα 
Γ.10.3 του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου], 
προϋπολογισμού δαπάνης έως του ποσού των τριάντα δύο  χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ  και έξι λεπτών 
(32.258,06€) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον  Ειδικό  Λογαριασμό  
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 
Ο συνοπτικός  διαγωνισμός με αριθ. πρωτ.  EΛE_2018_7652/17.10.2018 διεξήχθη κανονικά στις 30 Οκτωβρίου 2018, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  στην Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.12). 
 
Κατατέθηκαν (…..) προσφορές σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα :   
 

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1    

2    

3    

 
Με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Συνεδρίαση ../………….201.. θέμα ……),  η υλοποίηση του παραδοτέου 
…… (συμπλήρωση ), ανατέθηκε στ..ν ……………………… έως του ποσού των …………………………………. ευρώ (……………..€), μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα καλείται στην παρούσα «Αναθέτουσα 
Αρχή», αναθέτει στον δεύτερο, ο οποίος στο εξής θα καλείται στην παρούσα «ανάδοχος» την υλοποίηση του έργου, 
σύμφωνα  με τους πιο κάτω όρους : 
 
ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι ……………………... 

Επιπλέον, αναλαμβάνει να καλύψει τα παρακάτω αντικείμενα: 

……………………………………………………………………(συμπλήρωση με την αναλυτική τεχνική προσφορά αναδόχου) 
 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
Η τιμή υλοποίησης του έργου ανέρχεται έως του ποσού των ……………….. ευρώ (……………….€), μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α, ο οποίος θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην τιμή 
περιλαμβάνονται κάθε είδους έξοδα, κρατήσεις, τέλη κ.λ.π. 
  
ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει με την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ και λήγει σε τρεις (3) μήνες 
μετά την λήξη της οριστικής παραλαβής του συνόλου των υπηρεσιών.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον η αξία της 
τροποποίησης είναι κατώτερη του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως μετά από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης 
ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία και εφόσον δεν μεταβάλλεται η συνολική φύση της 
εκτέλεσης της σύμβασης, όπως προδιαγράφεται στη Διακήρυξη. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία 
τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 : ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Το σύνολο των υπηρεσιών, που αναφέρονται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθ. πρωτ. 
ΕΛΕ_2018_...../................... 2018 προσφορά του Αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 : 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 6 : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην 
παρούσα σύμβαση και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2018_.../............... 2018 προσφορά του. Στην αντίθετη 
περίπτωση, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω : 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
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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.  
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. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η 
αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :   
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή του παραδοτέου, ο εν λόγω τρόπος πληρωμής 
εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων ανά φάση του παραδοτέου. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε 
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.   
Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς 
και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται 
(άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και 
κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 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. 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα 
και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ  σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 
8% επί του καθαρού ποσού. 
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ΑΡΘΡΟ 9 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα σε Χώρες Μέλη 
της Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ και κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγύηση 
περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με 
τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) Ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο 
Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε Χώρες Μέλη της Ε.Ε. και της ΣΔΣ του ΠΟΕ εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε 
εγγύηση που καλύπτει το 5% της Συμβατικής Τιμής χωρίς Φ.Π.Α. Πιο συγκεκριμένα κατατέθηκε από τον Ανάδοχο 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης με αριθ. ………...........……….., ημερομηνία έκδοσης ……………., τ.. 
......................................................……………………………………., ποσού ………………………… €. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Αποκλείεται η από τον ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των της σύμβασης προκυπτόντων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεών του. Κατ’ εξαίρεση, ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει τις απαιτήσεις του, κατόπιν έγγραφης 
έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή όλου ή μέρους του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους 
της σύμβασης, σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Εάν το συμβατικό 
τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, κατά τα ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους 
που άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν καταστεί δυνατή εν όλω ή εν μέρει 
η καταβολή υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος του εκχωρούμενου τιμήματος (ενδεικτικά αναφέρονται η 
έκπτωση του αναδόχου, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή ή/και η διακοπή εκτέλεσης της 
σύμβασης, η επιβολή ποινικών ρητρών, ο συμβιβασμός, κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του 
εκδοχέως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 : ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που έχει 
συγκροτηθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, με την απόφαση 
29/02.08.2018, θέμα Γ.11.3 (ΑΔΑ: 6Ζ74469Β7Λ-ΞΛΧ) του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής ή βεβαίωση 
προσωρινής εκτέλεσης εργασιών, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν 
ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 
αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η 
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εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και 
τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων ή βεβαιώσεων εκτέλεσης εργασιών..  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή η βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών, που αφορά στο σύνολο της σύμβασης, 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον 
ανάδοχο.  
Η παραλαβή διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής  και η οποία συντάσσει βεβαίωση 
εργασιών, η οποία υπογράφεται εις διπλούν και εκ των οποίων το ένα παραλαμβάνει ο ανάδοχος ενώ το δεύτερο 
παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή 

Παραλαβής και 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 υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές και 
έκτακτες), 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, επιστημονικού και λοιπού 
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 τις αρμόδιες υπηρεσίες και 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 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 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 ή και το Ελληνικό Δημόσιο, 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 Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 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. 
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11. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Σύμβασης, 
οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 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 1083/2006 (άρθρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρθρα 2 - 10) (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά: 
σήμανση χώρων υλοποίησης έργων/ παραδοτέων/ εκπαιδευτικού υλικού/ χώρων εκπαίδευσης/ εξοπλισμού/ 
λογισμικού/ ιστοσελίδων, ενημέρωση Φορέα και εκπαιδευομένων σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης της 
εκπαίδευσης). 

14. 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 13 : ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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 11 της παρούσας σύμβασης.  
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.  

2. Ο Ανάδοχος 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. 
Σε περίπτωση έκπτωσης υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία 
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρθρ. 203 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14 :  ΑΛΛΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς 
το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 
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 Μυτιλήνης, σύμφωνα με την 
κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, πρόσκληση 
διαπραγμάτευσης, προσφορές, κ.λ.π.). 
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Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τις λοιπές περί προμηθειών του Δημοσίου και 
Ν.Π.Δ.Δ. διατάξεις καθώς επίσης από την νομοθεσία που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς Ερευνών των Α.Ε.Ι.  
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε δύο (2) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, 
μονογράφεται και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους ως έπεται. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για τον 
Ειδικό  Λογαριασμό  Κονδυλίων Έρευνας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Για τον ανάδοχο 
 

  

Μαρία Μαύρη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, 
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών  

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

ΣΤ1 : Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος  

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ  
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ (συμμετοχή σε 
έργα) 

 

Έργο Εργοδότης 
Θέση8 και Καθήκοντα στο 

Έργο 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος (από 
– έως) 

Α/Μ 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

 

  __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

8 Ως ΘΕΣΕΙΣ ενδεικτικά αναφέρονται: υπεύθυνος έργου, διαφημιστής, υπεύθυνος επικοινωνίας, φωτογράφος, 
κινηματογραφιστής, γραμματεία, τεχνικός web, γραφίστας, κλπ.  





ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
 

 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 4.3.3 ΚΑΙ 5.3.1 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F  

Σελίδα 62 από 65 
 

 

ΣΤ2 : Υπόδειγμα Υπεύθυνης  Δήλωσης 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): 
ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η 
αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη 

δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων 
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να 
βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα 
ή την δηλούσα.  

 
 
 

Ημερομηνία:      ..……/...…../…..…. 
 

Ο/ Η Δηλ…………….  
                                                                                                                                        (Υπογραφή)  
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ΣΤ3 : Υπόδειγμα  Υποβολής Ομάδας Έργου 

Α/Α 
Ονοματεπώνυμο Μέλους 

Ομάδας Έργου 
Ρόλος στην Ομάδα Έργου Καθήκοντα 

Εμπειρία 
μέλους 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

(υπογραφή – σφραγίδα) 

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΣΤ4 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ   
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
 
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
 
Προς:  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, γραφ. ΙΣ. 2.8, 81100 Μυτιλήνη 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..2υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή(iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για 
κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών της υπ’ αριθ 
................... σύμβασης αναδόχου υλοποίησης του Παραδοτέου 4.3.3 ή 5.3.1 της Πράξης  «ERMIS-F», 
σύμφωνα με την EΛE_2018_7652/17.10.2018  Διακήρυξη  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 
μας.  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε3 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
 
 

                                                           
1  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2  Όπως υποσημείωση 1 
3  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 




