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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ 

 

Άρθρο 1: Κφριοσ του Ζργου – Αναθζτουςα Αρχή - τοιχεία επικοινωνίασ  

1. 1 Ανακζτουςα αρχι : Δθμιουργικι κζψθ Ανάπτυξθσ  

Οδόσ   : όλωνοσ 8, Εμπεδοκλζουσ, Ντράφι, Ραφινα  

Σαχ.Κωδ. : 19009 

Σθλ. : +302108047243, +302108216916 

E-mail  : maya.dimitriadou@gmail.com 

Πλθροφορίεσ : Μάγια Δθμθτριάδου 

1.2 Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθν ανωτζρω διεφκυνςθ  

1.3 Εφόςον θ Ανακζτουςα Αρχι μεταςτεγαςκεί κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ 
ι εκτζλεςθσ του ζργου, υποχρεοφται να δθλϊςει  άμεςα τα νζα τθσ ςτοιχεία ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ / προςφζροντεσ ι ςτον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων ςφμβαςησ και τευχϊν  

2.1 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για τον παρόντα διαγωνιςμό είναι τα ακόλουκα: 

α) θ παροφςα διακιρυξθ, 

β) θ τεχνικι περιγραφι του ζργου, 

γ), το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

δ) το ςχζδιο ςφμβαςθσ,  

ε) τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα παραςχεκοφν 
από τθν ανακζτουςα αρχι επί όλων των ανωτζρω. 

2.2 Προςφζρεται ελεφκερθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ από τισ 4/3/2017 ςτθν ιςτοςελίδα www.crethidev.gr κακϊσ και 
ςτο KHMΔΗ. 

2.3 Εφόςον ζχουν ηθτθκεί εγκαίρωσ, ιτοι ζωσ τθν .14/3/2017, θ ανακζτουςα αρχι παρζχει 
ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και οποιαδιποτε ςχετικά 
δικαιολογθτικά, το αργότερο ζωσ τθν 16/3/2017 

 

Άρθρο 3: Τποβολή φακζλου προςφοράσ 

3.1 Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 14  με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Δθμιουργικι κζψθ Ανάπτυξθσ, όλωνοσ 8 
& Εμπεδοκλζουσ, Ντράφι, Ραφινα 19009. 

3.2 Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον 
οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

 

http://www.crethidev.gr/


 

Προσ τον Πρόεδρο τησ Επιτροπήσ Διαγωνιςμοφ 

Προςφορά  

του <ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΦΕΡΟΝΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ>  

για το ζργο: «Εξειδικευμζνεσ Τπηρεςίεσ για την Ανάπτυξη Πιλοτικϊν Δράςεων»  

με αναθζτουςα αρχή την Δημιουργική κζψηΑνάπτυξησ (ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ)  

και ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν την 17η/3/2017 

Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ 
του προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο 
φυςικοφ προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό 
τθλεφϊνου, fax, e-mail). 

3.3 Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.1 του παρόντοσ, 

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ, με τθν ζνδειξθ «Σεχνικι Προςφορά» κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 20.2 του παρόντοσ. Εάν τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ δεν 
είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποκετθκοφν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε αυτά 
ςυςκευάηονται χωριςτά και ακολουκοφν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ.  

και  

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ο οποίοσ 
περιζχει τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 20.3 του 
παρόντοσ. 

Οι ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμζνοι φάκελοι φζρουν επίςθσ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ 
φακζλου του άρκρου 3.2 του παρόντοσ. 

3.4 Προςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από 
τθν θμερομθνία υποβολισ του άρκρου 14 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά 
παραδίδονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ. 

3.5 Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
ςθμειϊνει ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα 
που περιιλκε θ προςφορά ςτθν κατοχι τθσ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ κανονικζσ.  

3.6 Οι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο: 

α) από τον ίδιο τον υποψιφιο (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),  

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ 
προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. τθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει 
να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 



Άρθρο 4 : Διαδικαςία υποβολήσ και αξιολόγηςησ προςφορϊν 

4.1 Η ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον 
Πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 14 του 
παρόντοσ. Η παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που 
ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων 
ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Η λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον 
Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά 
τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

4.2 Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτο άρκρο 4.1 του παρόντοσ, αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ 
φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Οι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, 
καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό πρακτικό τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ επωνυμία του 
οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ. Όλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ τουσ, όπωσ 
καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

4.3 τθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, μετά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, γνωςτοποιεί με ζγγραφο του Προζδρου τθσ, προ εφλογθσ προκεςμίασ και με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, τον τόπο, τθν θμερομθνία και τθν 
ϊρα τθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ για τθν αποςφράγιςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 
ςυμμετεχόντων που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.  

Οι υπόλοιποι φάκελοι προςφορϊν παραμζνουν ςφραγιςμζνοι και φυλάςςονται με μζριμνα 
τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Ο ζλεγχοσ των τεχνικϊν προςφορϊν και θ βακμολόγθςι τουσ, 
με τθν εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ, διεξάγεται ςε κλειςτζσ ςυνεδριάςεισ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. Σο πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ολοκλθρϊνεται με τθ 
βακμολογία των τεχνικϊν προςφορϊν και τθ ςχετικι λεκτικι αιτιολογία και υποβάλλεται 
ςτθ Γ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Οι τεχνικζσ προςφορζσ κεωροφνται αποδεκτζσ εφόςον οι 
επί μζρουσ βακμολογίεσ των κριτθρίων ανάκεςθσ είναι πάνω από τα αντίςτοιχα ελάχιςτα 
όρια όπωσ κακορίηονται ςτο άρκρο 21 του παρόντοσ, αλλιϊσ απορρίπτονται και ο 
προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

ε περίπτωςθ διακοπισ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται τισ αμζςωσ 
επόμενεσ θμζρεσ. χετικϊσ εκδίδεται γραπτι ανακοίνωςθ του Προζδρου τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ, θ οποία κοινοποιείται εγγράφωσ, με θλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ταχυδρομικϊσ ι με φαξ ι με ςυνδυαςμό των ανωτζρω μζςων ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ 
για τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ επόμενθσ δθμόςιασ ςυνεδρίαςθσ.  

4.4 Σο ςχετικό πρακτικό ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και 
βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν, εγκρίνεται από τθν Γ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του πρακτικοφ, θ οποία ζχει κοινοποιθκεί με επιμζλεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 του 
παρόντοσ. 

Εφόςον αςκθκεί και γίνει δεκτι ζνςταςθ κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του Πρακτικοφ 
ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και ελζγχου και βακμολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι (Γενικι υνζλευςθ) αναπζμπει το Πρακτικό ςτθν Επιτροπι 
του Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα πρζπει να εφαρμόςει τθ διαδικαςία τθσ παραγράφου 4.3 τθσ 
παροφςασ για τθν αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ και ςυντάςςει νζο 
Πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται εκ νζου ςτθν Ανακζτουςα Αρχι προσ ζγκριςθ.  



4.5 Οι Φάκελοι τθσ Σεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ των προςφερόντων που 
αποκλείςκθκαν (για οποιονδιποτε λόγο) κατά τα ανωτζρω παραμζνουν ςφραγιςμζνοι και 
φυλάςςονται με μζριμνα τθσ Επιτροπισ, ζωσ ότου παρζλκει θ ςχετικι προκεςμία ι 
ενδεχομζνωσ οι αποκλειςκζντεσ δθλϊςουν εγγράφωσ ότι παραιτοφνται του δικαιϊματοσ 
υποβολισ ενςτάςεων.  

4.6 Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ βακμολογίασ των τεχνικϊν προςφορϊν, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ, των οποίων οι προςφορζσ κρίκθκαν 
αποδεκτζσ ςφμφωνα με το ανωτζρω Πρακτικό, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, ςε θμερομθνία και 
ϊρα που γνωςτοποιείται εγγράφωσ ςε αυτοφσ προ πζντε (5) θμερϊν, για τθν αποςφράγιςθ 
των οικονομικϊν τουσ προςφορϊν. Κατά τθν θμζρα και ϊρα τθσ ςυνεδρίαςθσ, θ Επιτροπι 
αποςφραγίηει τισ οικονομικζσ προςφορζσ, τισ μονογράφει και καταχωρεί το περιεχόμενό 
τουσ ςε ςχετικό Πρακτικό.  

Υςτερα από τθ βακμολόγθςθ των αποδεκτϊν οικονομικϊν προςφορϊν και ςτάκμιςθ τθσ 
βακμολογίασ τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ κάκε προςφζροντοσ, θ Επιτροπι 
προςδιορίηει τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ 
ςχζςθσ ποιότθτασ –τιμισ ςφμφωνα με το άρκρο 21.1 του παρόντοσ και καταγράφει τισ 
ενζργειζσ τθσ και τθν ειςιγθςι τθσ για τθν ανάκεςθ, ςε ςχετικό Πρακτικό. Σο πρακτικό 
υποβάλλεται ςτθ Γ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, προκειμζνου να το εγκρίνει.  

Η απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κοινοποιείται με κάκε πρόςφορο μζςο ςτουσ 
προςφζροντεσ. Κατά τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ χωρεί ζνςταςθ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 6 του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 5: Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικϊν - Κατακφρωςη – Πρόςκληςη για 
υπογραφή ςφμβαςησ 

5.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ 15θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται ςτο άρκρο 22 του παρόντοσ. 
Σα δικαιολογθτικά υποβάλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ 
παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

5.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά 
που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να 
τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, 
εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  

5.3 i) Αν κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 
δθλϊκθκαν είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii) αν δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα 
ι αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν, ι  

iii) αν από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 
αποδεικνφονται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 18 του παρόντοσ  ι θ 
πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ 
ςφμφωνα με το άρκρο 19 του παρόντοσ, 

ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 



άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω 
διαδικαςίασ.  

5.4 Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει 
ότι πλθροφν, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ ο προςφζρων μετά τθν 
διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν του άρκρου 22 τθσ παροφςασ (οψιγενείσ μεταβολζσ), οι προςφζροντεσ 
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά και το αργότερο μζχρι 
τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 
22 τθσ παροφςασ. 

5.5 Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υπζβαλε αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι αν κανζνασ 
από τουσ προςφζροντεσ δεν προςκομίηει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά ι αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

5.6 Η διαδικαςία ελζγχου των δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτθ Γενικι υνζλευςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ, είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου 
ωσ εκπτϊτου, είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ κατά τθν παρ. 5.5 του παρόντοσ 
άρκρου, είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σα αποτελζςματα του ελζγχου των 
δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

5.7 Όςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 
δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 3 εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία που κοινοποιικθκε ςε αυτοφσ, επί 
αποδείξει, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ.  

5.8 Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο 
όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με 
τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  

 

Άρθρο 6: Ενςτάςεισ  

ε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ 
τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ 
ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ παροφςασ.  

Η ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα 
από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ για τισ ενςτάςεισ, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 
θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ 
καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 
του ν. 4412/2016. Σο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Σο παράβολο 
επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι από το 
αποφαςίηον διοικθτικό όργανο. 

 

Άρθρο 7: υμπλήρωςη – αποςαφήνιςη πληροφοριϊν και δικαιολογητικϊν  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλεί εγγράφωσ τουσ προςφζροντεσ να διευκρινίςουν ι να 
ςυμπλθρϊςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβάλει, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 



τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ τουσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 
102 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 8: φναψη ςφμβαςησ 

8.1 Η απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 
ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ.  

8.2 Σα ςτοιχεία ελζγχονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και, εφόςον διαπιςτωκεί ότι δεν 
ζχουν εκλείψει οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ του άρκρου 17 και τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ του άρκρου 19 και δεν ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 18, 
κοινοποιείται θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο και καλείται να 
προςζλκει ςε οριςμζνο τόπο και χρόνο για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ.  

8.3 Η υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν 
προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 
πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν 
κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 106 του 
ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9: ειρά ιςχφοσ εγγράφων 

Μετά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ ςειρά ιςχφοσ των εγγράφων είναι θ ακόλουκθ: 

1.  Σο υμφωνθτικό (ςφμβαςθ), 

2.  Η παροφςα Διακιρυξθ με τα Προςαρτιματά τθσ, 

3.  Η Οικονομικι Προςφορά του Αναδόχου, 

4.  Η Σεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρθρο 10 : Γλϊςςα Διαδικαςίασ  

10.1 Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και 
προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ 
των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ 
γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ 
υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

10.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία, κακϊσ και τα αποδεικτικά 
ζγγραφα ςυντάςςονται ςτο ςφνολό τουσ ι τμθματικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςε μία από 
τισ δφο επίςθμεσ γλϊςςεσ του προγράμματοσ MED (αγγλικά και γαλλικά)  

10.3 Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και 
δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ 
προερχόμενθσ από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο τθσ χϊρασ 
του προςφζροντοσ 

10.4 Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ – με ειδικό τεχνικό 
περιεχόμενο μποροφν να υποβάλλονται και ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 



10.5 Η προφορικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

 

Άρθρο 11 : Εφαρμοςτζα νομοθεςία 

Για τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ζχουν εφαρμογι, ιδίωσ, οι κατωτζρω 
διατάξεισ, όπωσ ιςχφουν κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ: 

1. Ο ν. 4412/2016 “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών 
(προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ” (Α' 147) και όλεσ οι 
κανονιςτικζσ πράξεισ που ζχουν εκδοκεί προσ εκτζλεςι του, κακϊσ και οι 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ και εγκφκλιοι που ζχουν εκδοκεί για τθν ερμθνεία του. 

2. Σα άρκρα 2Α, 11 παρ. 2, 39 και 40 του ν. 3316/2005 “Περί ανάθεςησ και εκτζλεςησ 
δημοςίων ςυμβάςεων εκπόνηςησ μελετών και παροχήσ υπηρεςιών” (Α' 42), όπωσ 
ιςχφουν. 

3. Ο ν. 4250/2014 «Διοικητικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργήςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικών 
Προςώπων και Υπηρεςιών του Δημοςίου Τομζα-Τροποποίηςη Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπζσ ρυθμίςεισ» (Α’ 74) και ειδικότερα το άρκρο 1 αυτοφ. 

4. Ο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςη του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο» 
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5. Ο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςη Ενιαίασ Ανεξάρτητησ Αρχήσ Δημοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μητρώου Δημοςίων Συμβάςεων…» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει.  

6. Ο ν. 3548/2007 “Καταχώριςη δημοςιεφςεων των φορζων του Δημοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ” (Α’ 68), όπωσ ιςχφει.  

7. Ο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
όπωσ ιςχφει.  

8. Ο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςη τησ διαφάνειασ με την υποχρεωτική ανάρτηςη 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Ο ν. 4314/2014 (Α’ 265) “Α) Για τη διαχείριςη, τον ζλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τησ 13ησ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηςη του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλεσ διατάξεισ”, ο ν. 3614/2007 (Α’ 
267) «Διαχείριςη, ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 -2013» και ο ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριςη, 
ζλεγχοσ και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάςεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013» και το κατϋ εξουςιοδότθςθ αυτϊν κανονιςτικό πλαίςιο. 

10. Ο ν. 2859/2000 “Κφρωςη Κώδικα Φόρου Προςτιθζμενησ Αξίασ (Φ.Π.Α.)” (Α’ 248) 
όπωσ ιςχφει. 

11.  Σο π.δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηςη διατάξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”. 

12. Ο ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςη του Κώδικα ∆ιοικητικήσ ∆ιαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ” όπωσ ιςχφει. 



13. Ο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτηςία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιςτικά Θζματα”, όπωσ ιςχφει. 

14. Η Εγκφκλιοσ 11/2011 τθσ ΓΓΔΕ/τ. Τ.ΜΕ.ΔΙ. «Εφαρμογή διατάξεων του Ν.3919/2011 
που αφοροφν την απελευθζρωςη των κλειςτών επαγγελμάτων». 

15. Οι ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ διατάξεισ (πλθν 
αυτϊν που ιδθ προαναφζρκθκαν), κακϊσ και άλλεσ διατάξεισ που αναφζρονται 
ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου και γενικότερα κάκε διάταξθ (νόμου, 
π.δ., υπουργικισ απόφαςθσ, κ.λ.π.) που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. Προςκικεσ 
και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ 
προβλζπονται ρθτϊσ ςτο κείμενο τθσ πρότυπθσ διακιρυξθσ) μποροφν να 
προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ με 
τθν ιςχφουςα κάκε φορά νομοκεςία. 

16. Οι ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ για τισ ανατικζμενεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν. 

17. Σο καταςτατικό τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ. 

18. Ο Κανονιςμόσ Προμθκειϊν τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ. 

19. Η ςφμβαςθ χρθματοδότθςθσ του ζργου CreativeWear 

20. Σο Consortium Agreement τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ με το διμο Πράτο .   

21. Η υπ’αρ. 2 Απόφαςθ τθσ 8θσ Γ  για τθν ζγκριςθ των όρων τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ 

22. Καταγραφι και ζγκριςθ αιτιματοσ ςτο Εκνικό φςτθμα Ηλεκτρονικϊν Δθμόςιων 
υμβάςεων και ανάρτθςθ ςτο ΚΗΜΔΗ  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 

Άρθρο 12: Εκτιμϊμενη αξία – Χρηματοδότηςη – Προθεςμίεσ τησ ςφμβαςησ 

12.1 Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 60.000 € (χωρίσ ΦΠΑ). 

Σο ζργο ζχει ενταχκεί ςτο πρόγραμμα Interreg MED και θ ςφμβαςθ κα χρθματοδοτθκεί από 
–το πρόγραμμα Interreg MED 2014-2020 και υπόκειται ςτισ νόμιμεσ κρατιςεισ.  

12.2 Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν, για τθν υποβολι τεχνικισ και οικονομικισ 
προςφοράσ, να μελετιςουν τα τεχνικά ςτοιχεία του ζργου, θ δε οικονομικι τουσ προςφορά 
αποτελεί τθν αμοιβι τουσ για το ςφνολο του ζργου. 

12.3 Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ του Αναδόχου ορίηεται θ 
θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ. 

Η ςυνολικι προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ζωσ τισ 
28 Φεβρουαρίου 2019. το ςυμφωνθτικό ορίηονται και τμθματικζσ προκεςμίεσ, όπωσ 
προδιαγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του τεφχουσ τεχνικϊν δεδομζνων. 

Η ανακζτουςα αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ορίςει, κατά τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, μεταγενζςτερο χρόνο ζναρξθσ των προκεςμιϊν τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Άρθρο 13: Προςφορζσ – Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν 

13.1 Eναλλακτικζσ προςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ.  

13.2 Κάκε προςφζρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προςφορά. 

13.3 Δεν γίνονται δεκτζσ προςφορζσ για μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου του ζργου.  

13.4 Οι προςφορζσ κα ιςχφουν για τρεισ  (3) μινεσ από τθν θμζρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ προςφορϊν του επομζνου άρκρου. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ τουσ. 

 

Άρθρο 14 : Ημερομηνία λήξησ προθεςμίασ υποβολήσ προςφορϊν 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ το αργότερο μζχρι τισ 17/3/2017 ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ. Ειδικά κατά 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία, οι προςφορζσ κα υποβάλλονται από τισ 13:00. ωσ τισ 13:30 
ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα απορρίπτονται ωσ μθ κανονικζσ, κατά το άρκρο 
3.5 του παρόντοσ. 

 

Άρθρο 15 : Εγγυήςεισ  
 



Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να προςκομίςει Εγγυθτικι Επιςτολι 
Καλισ Εκτζλεςθσ φμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% του 
ςυμβατικοφ τιμιματοσ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ) από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι 
πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο οργανιςμό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του 
ν.4412/2016 και ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το υπόδειγμα που επιςυνάπτεται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ. ε περίπτωςθ κοινοπραξίασ θ εγγυθτικι μπορεί να κατατεκεί από 
κάκε μζλοσ τθσ με βάςθ τθν προβλεπόμενθ αμοιβι του ι από ζνα από τα μζλθ τθσ για 
λογαριαςμό όλων των μελϊν τθσ. 

Εναλλακτικά, αντί τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
μπορεί να προςκομίηει, εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςφμφωνα με τα παραπανω 
πριν από τθν πλθρωμι κάκε τιμολογίου. υγκεκριμζνα, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει ζχει 
προςκομίςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ από αναγνωριςμζνο 
τραπεηικό θ πιςτωτικό ίδρυμα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν.4412/2016, 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ωσ εγγφθςθ, ποςοςτό 5% τθσ αξίασ του τιμολογίου (μθ 
ςυμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ), θ οποία κα του επιςτραφεί, με τθν τελικι ζγκριςθ των 
δαπανϊν του ζργου CreativeWear και το αργότερο ζωσ 31/12/2019. 

Άρθρο 16: Δημοςιότητα   

Η προκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ αναρτικθκε ςτισ 4/3/2017 ςτο ΚΗΜΔΗ. Περίλθψθ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ δθμοςιεφτθκε ςτισ 4/3/2017 ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (www.crethidev.gr). Η θμερομθνία τθσ ανάρτθςθσ ςτο ΚΗΜΔΗ νοείται ωσ 
θμερομθνία ζναρξθσ των διαδικαςιϊν τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.  

http://www.greekfashion.gr/


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γϋ 

Η ςφμβαςθ ανατίκεται βάςει του κριτθρίου του άρκρου 21 τθσ παροφςασ, ςε προςφζροντα 
ο οποίοσ δεν αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι βάςει του άρκρου 18 και πλθροί τα κριτιρια 
επιλογισ του άρκρου 19. 

 

Άρθρο 17: Δικαιοφμενοι ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό 

17.1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, ι ενϊςεισ αυτϊν που 
δραςτθριοποιοφνται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) ςε κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,  

β) ςε κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),  

γ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό 
ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ 
γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
υμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

17.2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. 

17.3. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων ςυμμετζχουν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 19.2  Δεν 
απαιτείται από τισ εν λόγω ενϊςεισ να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ.  

 

Άρθρο 18: Λόγοι αποκλειςμοφ  

 18.1. Κάκε προςφζρων αποκλείεται από τθν ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (αν πρόκειται περί ζνωςθσ 
οικονομικϊν φορζων ) ζνασ από τουσ λόγουσ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

18.1.1 Τπάρχει εισ βάροσ του προςφζροντοσ τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν 
από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 
καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ 
τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, 

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 
48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ 



τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο 
άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΤ του υμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ215 ). 

Η υποχρζωςθ αποκλειςμοφ προςφζροντοσ εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο 
εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω προςφζροντοσ ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.), θ υποχρζωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον τουσ διαχειριςτζσ. τισ περιπτϊςεισ 
ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά κατ’ ελάχιςτον τον Διευκφνοντα 
φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

18.1.2 α) Ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 
φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι 
διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ 
όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι νομοκεςία  

ι/και  

β) θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων 
ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

18.1.3 ε περίπτωςθ που ο προςφζρων τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει 
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου.  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μια εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν παραπάνω περίπτωςθ, υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι θ ανακζτουςα αρχι ζχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ 
να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 
ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ (παρ. 5 άρκρου 73 του ν. 4412/2016). 



18.1.4 Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει προςφζροντα, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά 
τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι αυτόσ βρίςκεται, 
λόγω πράξεων ι παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ 
περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων.  

18.1.5 Προςφζρων που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 18.1.1 και 18.1.2 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει 
ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω προςφζρων δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ 
προςφζροντεσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ 
περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 
ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον προςφζροντα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Προςφζρων που ζχει αποκλειςτεί, με τελεςίδικθ απόφαςθ, από τθ ςυμμετοχι ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ 
ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω 
απόφαςθ ςτο κράτοσ - μζλοσ ςτο οποίο ιςχφει θ απόφαςθ. 

18.1.6 Η απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

18.1.7 Προςφζρων που του ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

18.1.8. Γίνονται δεκτά ζγγραφα τα οποία αναφζρονται ςτα παραπάνω και ζχουν εκδοκεί 
ζωσ 2 μινεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ διακιρυξθσ και βρίςκονται ςε ιςχφ τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ των δικαιολογθτικϊν. 

 

Άρθρο 19 . Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ 

 

Ελάχιςτεσ αναγκαίεσ απαιτιςεισ των οικονομικϊν και τεχνικϊν προχποκζςεων, που πρζπει 
να υποβλθκοφν με τθν προςφορά, είναι: 

 

19.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

1. Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των τριϊν (3) προθγοφμενων του ζτουσ 
Διαγωνιςμοφ οικονομικϊν χριςεων, ςτισ περιπτϊςεισ που θ δθμοςίευςι τουσ είναι 
υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του 
Τποψθφίου Αναδόχου. Για τισ εταιρείεσ που δεν υποχρεοφνται από το νόμο ςτθν ζκδοςθ 
ιςολογιςμϊν, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ περί του ςυνολικοφ φψουσ του κφκλου 
εργαςιϊν κατά τισ τρεισ (3) προθγοφμενεσ τουσ ζτουσ Διαγωνιςμοφ οικονομικζσ χριςεισ. 
Επιςθμαίνεται ότι, εάν θ επιχείρθςθ λειτουργεί ι αςκεί επιχειρθματικι δραςτθριότθτα 
κατά χρονικό διάςτθμα που δεν επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, ο 
Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει τουσ ιςολογιςμοφσ, εφόςον υπάρχουν, ι τα 
ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό. 
2. Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) 
τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2013, 2014, 2015) μεγαλφτερο από το 80% του 
προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου. ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 
δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, 
τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται, κα 



πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το 80% του προχπολογιςμοφ του Ζργου. ε περίπτωςθ 
κοινοπραξίασ ωσ κφκλοσ εργαςιϊν κεωρείται το άκροιςμα του κφκλου εργαςιϊν των 
επιμζρουσ φορζων και το ανωτζρω ποςοςτό υπολογίηεται με βάςθ το ςφνολο των ΚΕ των 
ςυμμετεχόντων εταιρειϊν. 

 

19.2. Σεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να υποβάλει τα ακόλουκα ςτοιχεία που να τεκμθριϊνουν 
τθν τεχνικι και επαγγελματικι του ικανότθτα: 

1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά, τθ δραςτθριότθτα, τθν τεχνικι υποδομι, 
το απαςχολοφμενο προςωπικό κατά ειδικότθτα   

2. Περιγραφι τθσ εμπειρίασ και τεχνογνωςίασ του Τποψθφίου Αναδόχου, θ οποία κα 
τεκμαίρεται με κατάλογο παροχισ υπθρεςιϊν ςτο δθμόςιο ι ιδιωτικό τομζα κατά 
τθν τελευταία πενταετία (2012-2016), ςυμπεριλαμβανομενων ςυμβαςεων που 
υπεγραφθςαν προ του 2012 αλλα θ εκτελεςθ τουσ ολοκλθρωκθκε το 2012 ι 
μεταγενεςτερα. Ειδικότερα, οι υμμετζχοντεσ πρζπει να προςκομίςουν 
ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω κατάλογο/πίνακα ςτον οποίο κα προςδιορίηονται 
και κα περιγράφονται τα ζργα που ζχουν ολοκλθρϊςει  ι είναι ςε εξζλιξθ και 
ςυμμετζχουν μζςα ςτα τελευταία πζντε   (5) χρόνια (2012-2016).  

 

Α/Α 
Ανακζτων 
Φορζασ 

Σίτλοσ 
Ζργου 

φντομθ 
περιγραφι Ζργου  

Διάρκεια Ζργου 
(Από - ζωσ) 

Προχπολογιςμόσ 
/ Ποςοςτό 

ςυμμετοχισ ςτο 
ζργο 

Παροφςα 
Φάςθ Ζργου 

 

Αποδεικτικό 
τεκμθρίωςθσ 

        

 

 Ωσ ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτα παραπάνω ζργα υποβάλλονται 

 α) βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ι/και β) αντίγραφο ςφμβαςθσ ζργου ι/και γ) όποιο 
άλλο πρόςφορο αποδεικτικό ςτοιχείο, προκειμζνου να αποδειχκεί θ υλοποίθςθ του 
ζργου. 

 
Ο ςυμμετζχων κα πρζπει να διακζτει, επί ποινή αποκλειςμοφ, τα τελευταία πζντε 
χρόνια (2012-2016) ςυναφι εμπειρία και τεχνογνωςία ςτο αντικείμενο του ζργου, 
μζςω ςυμμετοχισ ςε 
5 ζργα, εκ των οποίων τουλάχιςτον 2 ζργαςχετικά με τον κλάδο 
κλωςτοχφαντουργίασ/ζνδυςθσ, με αντικείμενο ςχετικό με τθν παροχι 
ςυμβουλευτικϊν ι άλλων ςυναφϊν υπθρεςιϊν, με ςυνολικό ποςό ςυμμετοχισ 
τουλάχιςτον 120000 ευρϊ ε περίπτωςθ κοινοπράξίασ το ανωτζρω ποςό 
αναφζρεται ακροιςτικά ςτουσ επιμζρουσ φορείσ. 

 
3. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και 

αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του Ζργου, ςε όρουσ 
απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 
κα πρζπει να οργανϊςει ομάδα για το ζργο, θ οποία κα αποτελείται από κατ’ 
ελάχιςτον από: 

o Ομάδα Ζργου που απαρτίηεται από άτομα με ειδικότθτεσ, επαγγελματικά 
προςόντα και εμπειρία θ οποία είναι ςχετικι των απαιτιςεων του φυςικοφ 
αντικειμζνου του ζργου που διακζτουν, ςωρευτικά, τουλάχιςτον:  
 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν οικονομικϊν επιςτθμϊν και 



μεταπτυχιακό δίπλωμα.  
 Πανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν νομικϊν επιςτθμϊν 
 Κατ’ ελάχιςτον δεκαπενταετι (15) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ 

Τπεφκυνου Ζργου (Project Manager) κατά προτίμθςθ ςτθν υλοποίθςθ ζργων 
χρθματοδοτοφμενων από κοινοτικοφσ πόρουσ. 

 Εμπειρία ςε τουλάχιςτον πζντε (5) ζργα ςυναφι με το παρόν, και ιδιαίτερα ςε 
ζργα του κλάδου Κλωςτοχφαντουργίασ / Ζνδυςθσ. 

 Εμπειρία ςυνεργαςίασ με άτομα θ φορείσ τθσ δθμιουργικισ οικονομίασ (πχ 
καλλιτζχνεσ, διαφθμιςτζσ, μζςα ενθμζρωςθσ και ψυχαγωγίασ, πολιτιςτικά 
κζντρα και πολιτιςτικοί φορείσ, μουςεία, εταιρίεσ ανάπτυξθσ λογιςμικϊν, κ.ά.) 

 Καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ και ευχζρεια γραπτισ και προφορικισ 
ζκφραςθσ ςτα Αγγλικά 
θ οποία τεκμθριϊνεται με δίπλωμα Proficiency ι πανεπιςτθμιακουσ τίτλουσ 
από το εξωτερικό ι δθμοςιεφςεισ ςε ξζνα ζντυπα κλπ. Γνϊςθ τθσ Γαλλικισ 
γλϊςςασ κα κεωρθκεί επιπλζον προςόν χωρίσ να αποτελεί αιτία 
αποκλειςμοφ. 

 
Για τθν απόδειξθ των ανωτζρω, ο υποψιφιοσ κα πρζπει να ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι 
προςφορά του τα βιογραφικά ςθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου, από τα 
οποία να αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, 
θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία τουσ. Επιπρόςκετα, εάν τα 
μζλθ τθσ ομάδασ ζργου δεν είναι μόνιμα ςτελζχθ του υποψιφιου Αναδόχου, 
υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνουν ότι υπάρχει ςυμφωνία 
ςυνεργαςίασ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του παρόντοσ ζργου με τον υποψιφιο Ανάδοχο, 
κακϊσ και ότι αποδζχονται πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ. 

 
 
ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε 
τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει 
ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα, ςτον οποίο κα αναφζρεται για κάκε υπεργολάβο το 
μζροσ (ι τα μζρθ) του ζργου τα οποία κα αναλάβει, ςυνοδευόμενο από τισ ςχετικζσ 
δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

Περιγραφή τμήματοσ Ζργου που προτίθεται ο 
υποψήφιοσ Ανάδοχοσ να αναθζςει ςε 

Τπεργολάβο 

Επωνυμία 
Τπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωςησ 

υνεργαςίασ 

   

   

 

Φυςικό ι νομικό πρόςωπο, που προτίκεται να αναλάβει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
υπεργολαβικά, δεν επιτρζπεται να ςυμμετάςχει είτε ωσ υπεργολάβοσ είτε ωσ υποψιφιοσ 
ςε περιςςότερεσ τθσ μιασ προςφορζσ, με ποινι αποκλειςμοφ του ςυνόλου των προςφορϊν 
ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει. 
 
Σα μζλθ των Ενϊςεων/ Κοινοπραξιϊν Φυςικϊν ι Νομικϊν προςϊπων που υποβάλλουν 
κοινι προςφορά, κα πρζπει να πλθροφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ςωρευτικά. 
 
Οι ενϊςεισ /κοινοπραξίεσ Φυςικϊν ι Νομικϊν Προςϊπων που υποβάλλουν κοινι 
προςφορά, αυτι, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλουσ, που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 
είτε από εκπρόςωπό τουσ, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 
 



Επίςθσ κα πρζπει να κατακζςουν: 

 υμφωνθτικό μεταξφ των μελϊν τθσ Ζνωςθσ /Κοινοπραξίασ όπου: 
o να αναγράφεται και να οριοκετείται με ςαφινεια το ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε 

μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία και το ειδικό μζροσ 
του Ζργου, το οποίο αυτό κα αναλάβει ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Ζργου ςτο 
ςφνολο τθσ Προςφοράσ 

o να αναγράφεται το ποςοςτό επί του υμβατικοφ Σιμιματοσ που κα αντιςτοιχεί 
ςε κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ 

o να δθλϊνεται ζνα μζλοσ ωσ υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διοίκθςθ όλων 
των μελϊν τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ. 

o να ορίηεται κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ για 
τθ ςυμμετοχι τθσ ςτο Διαγωνιςμό και τθν εκπροςϊπθςθ τθσ Ζνωςθσ/ 
Κοινοπραξίασ και των μελϊν τθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

o να δθλϊνεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ κα 
είναι αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

 Πράξθ του αρμόδιου οργάνου κάκε μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/Κοινοπραξίασ από το 
οποίο να προκφπτει θ ζγκριςι του για τθ ςυμμετοχι του μζλουσ: 
o ςτθν Ζνωςθ/Κοινοπραξία 
o ςτο Διαγωνιςμό 

 
Αν ςε κάποια χϊρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιςτοποιθτικά ι ζγγραφα, ι δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ, μποροφν να αντικαταςτακοφν από ζνορκθ 
βεβαίωςθ του Προςφζροντα, ενϊ ςε περιπτϊςεισ χωρϊν όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ. 
 
Η Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ μπορεί να ηθτιςει διευκρινίςεισ επί των 
προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν και οι υποψιφιοι υποχρεοφνται να απαντιςουν 
εγγράφωσ εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν  από τθν θμερομθνία που κα ηθτθκοφν από 
τθν Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. ε περίπτωςθ που θ προκεςμία παρζλκει 
άπρακτθ, ο Τποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποκλείεται αυτοδίκαια από τθ ςυνζχεια τθσ 
διαδικαςίασ.  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δϋ 

 

Άρθρο 20: Περιεχόμενο φακζλων προςφοράσ 

Κάκε προςφζρων οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 20.1 ΦΑΚΕΛΟ “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ” 

Ο φάκελοσ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

α. Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό, όπου κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του 
διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν και ςτθν οποία κα αναφζρουν τθ χρονικι διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

β) Αποδεικτικό εγγραφισ ςτο  ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο που τθρείται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςθσ του οικονομικοφ φορζα. 

γ) Τπεφκυνθ διλωςθ του Ν.1599/1986 όπου δθλϊνεται ότι, μζχρι και τθν θμζρα υποβολισ 
τθσ προςφοράσ τουσ δεν βρίςκεται ςε μία από τισ καταςτάςεισ των άρκρων 73 & 74 του 
ν.4412/2016 και ότι πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ του άρκρου 75 του ν.4412/2016. 

Η Τπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία δεν απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από 
διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ υποβάλλεται: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ 
ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (O.E. και Ε.Ε.), από τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ 
περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα 
μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου.  

δ) Παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει με 
αντιπρόςωπο του.  

ε) Αποδεικτικά οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
19.1. 

ςτ) Αποδεικτικά ςτοιχεία ςυμμετοχισ ςε ζργα όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 2 του 
άρκρου 19.2.   

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, 
όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

ε περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά τα δικαιολογθτικά 
των ανωτζρω παραγράφων β) και γ) υποβάλλονται ξεχωριςτά για κάκε οικονομικό φορζα. 

 

20.2 ΦΑΚΕΛΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ «Σεχνικισ Προςφοράσ» περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα, βάςει των 
οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 21.2 τθσ 
παροφςασ:  

 α) Αποδεικτικά κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με το άρκρο 19. 

β) Πρόταςθ Μεκοδολογίασ προςζγγιςθσ του ζργου, που περιλαμβάνει περιγραφι 
του γενικοφ προγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου, δθλαδι τισ απαιτοφμενεσ επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ, τθν αλλθλουχία των ςταδίων ι φάςεων υλοποίθςθσ, τθν 
αλλθλοτροφοδότθςθ των δράςεων με δεδομζνα, τον κακοριςμό ςθμείων ελζγχου και 
απαιτοφμενων ενεργειϊν και διαδικαςιϊν για τθν παραγωγι των παραδοτζων. 



γ)  χρονοδιάγραμμα, ςτο οποίο περιγράφεται θ χρονικι αλλθλουχία των 
δραςτθριοτιτων τθσ περιπτ. (α), λαμβανομζνου υπόψθ του ςυνολικοφ χρόνου, όπωσ 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ,  

δ) οργανόγραμμα και ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ κακθκόντων και κατανομισ εργαςιϊν 
τθσ ομάδασ ζργου που κα εμπλακεί ςτο ζργο. υμπλθρωμζνο τον παρακάτω Πίνακα, ςτον 
οποίο κα δίνονται αναλυτικά ςτοιχεία απαςχόλθςθσ κακενόσ από τα προτεινόμενα ςτελζχθ 

τθσ Ομάδασ Ζργου. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

Εταιρεία: 

τζλεχοσ Θζςη ςτην Ομάδα Καθήκοντα 
Προβλεπόμενοσ χρόνοσ 
απαςχόληςησ ςτο ζργο 

    

 
όπου: 

 τθ ςτιλθ "τζλεχοσ" ςυμπλθρϊνεται το ονοματεπϊνυμο κακενόσ προτεινόμενου 
ςτελζχουσ τθσ ομάδασ ζργου. 

 τθ ςτιλθ "Θζςθ ςτθν Ομάδα" ςυμπλθρϊνεται ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα 
με τθν προτεινόμενθ οργάνωςθ τθσ Ομάδασ. 

 τθ ςτιλθ "Κακικοντα" αναφζρονται οι εργαςίεσ που πρόκειται να αναλάβει κάκε 
ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου και βαςίηονται ςτθν πρόταςθ προςζγγιςθσ του 
κζματοσ. 
 

ε) ςε περίπτωςθ ομάδασ ζργου αποτελοφμενθ από περιςςότερα του ενόσ ατόμου, 
ςτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ του ζργου, από τα οποία να προκφπτει θ 
δυνατότθτα καλισ ςυνεργαςίασ για τθν απρόςκοπτθ και ποιοτικά αποδεκτι εκπόνθςθ τθσ 
μελζτθσ, 

Για τα αναφερόμενα ςτοιχεία των μελϊν τθσ ομάδασ μελζτθσ, θ Επιτροπι διατθρεί το 
δικαίωμα να ηθτιςει περαιτζρω πλθροφορίεσ. 

 
20.3 ΦΑΚΕΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Ο φάκελοσ «Οικονομικήσ Προςφοράσ» περιλαμβάνει το Ζντυπο ςυμπλιρωςθσ 
Οικονομικισ Προςφοράσ., το οποίο αναγράφει τα ςτοιχεία του προςφζροντοσ, τισ 
επιμζρουσ τιμζσ για τα μζρθ του ζργου και τθν ςυνολικι τιμι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ προςφζροντεσ για διευκρινιςεισ ι 
ςυμπλθρϊςεισ κατά τουσ όρουσ του άρκρου 7 του παρόντοσ.  

 

Άρθρο 21 : Κριτήριο ανάθεςησ ςφμβαςησ και κριτήρια αξιολόγηςησ προςφοράσ  

21.1 Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά» βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. Για να προςδιοριςτεί θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, 
κα αξιολογθκοφν οι Σεχνικζσ και Οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα 
παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

ΟΜΑ∆Α Α/ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΕΓΓΙΗ & ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 60% 



1. Κατανόθςθ των ςτόχων - απαιτιςεων του ζργου και παρουςίαςθ τθσ 
γενικότερθσ φιλοςοφίασ του 

15% 

2. Ανάλυςθ και τεκµθρίωςθ κατάλλθλου τρόπου υλοποίθςθσ, επιµεριςµόσ 
ςε πακζτα εργαςίασ και δραςτθριότθτεσ 

15% 

3. Σεκµθριωµζνθ παρουςίαςθ των κατάλλθλων εργαλείων - εφαρµογϊν 
για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου 

20% 

4. Αναλυτικι περιγραφι παραδοτζων του ζργου και τεκµθρίωςθ του 
χρονοδιαγράµµατοσ υλοποίθςθσ τουσ 

10% 

ΟΜΑ∆Α Β/ΟΡΓΑΝΩΗ-∆ΙΟΙΚΗΗ ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΤ 40% 

5. ∆οµι οργανωτικοφ ςχιµατοσ 20% 

6. Οργάνωςθ / Λειτουργία του ζργου 20% 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 100% 

 

 

21.2 Βαθμολόγηςη Σεχνικήσ Προςφοράσ  

Σο άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) 
αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Η βακμολόγθςθ και κατάταξθ των 
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο: 

U ΣΠ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Όπου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν  

και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1  

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Σεχνικισ Προςφοράσ ορίηεται ςε ςTΠ = 
80%. 

Η βακμολογία κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 ζωσ 120 βακμοφσ. Η 
βακμολογία είναι 100 βακμοί για τισ περιπτϊςεισ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Η βακμολογία αυτι αυξάνεται ζωσ 120 βακμοφσ όταν 
υπερκαλφπτονται οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Η τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων 
του άρκρου 21.1 απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ. 

 

21.3. Βαθμολόγηςη Οικονομικήσ Προςφοράσ 

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία 
UΟΠι τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΠι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςό: 

UΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε ςΟΠ= 
20%  

Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των προςφερόντων, των οποίων οι 
Σεχνικζσ Προςφορζσ κρίκθκαν κανονικζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 21.2 τθσ παροφςασ.  



Οικονομικι Προςφορά με ςυγκριτικό κόςτοσ μικρότερο του 85% του μζςου όρου του 
ςυγκριτικοφ κόςτουσ των αποδεκτϊν Οικονομικϊν Προςφορϊν κεωρείται ωσ υπερβολικά 
χαμθλι. τθν περίπτωςθ αυτι, θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οφείλει να ηθτιςει 
εγγράφωσ από τουσ Τποψθφίουσ να παράςχουν εντόσ δζκα (10) θμερϊν τισ όποιεσ 
διευκρινίςεισ για τθ ςφνκεςθ τθσ Προςφοράσ κρίνει ςκόπιμεσ εγγράφωσ και να εξακριβϊςει 
τθ ςφνκεςθ τθσ Προςφοράσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δοκείςεσ διευκρινίςεισ (επαλικευςθ 
Προςφοράσ), άλλωσ απορρίπτει τθν Προςφορά. 

 

21.4 Προςδιοριςμόσ τησ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομική άποψη προςφοράσ, 
βάςει τησ βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ  

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:  

U = U ΣΠ * 80% + U ΟΠ * 20% 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Προςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει 
τον μεγαλφτερο αρικμό ςτο Ui. 

ε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με 
τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν 
τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ.  

 

Άρθρο 22: Αποδεικτικά μζςα (μη φπαρξη λόγων αποκλειςμοφ, ζλεγχοσ νομιμοποίηςησ) 

 Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ όπωσ ορίηονται ςτθν 
παροφςα διακιρυξθ, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν του παρόντοσ άρκρου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Αν ςτισ ειδικζσ 
διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςι τουσ δεν προβλζπεται χρόνοσ ιςχφοσ των 
δικαιολογθτικϊν, αυτά κεωροφνται ζγκυρα εφόςον φζρουν θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ δφο 
μθνϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που τυχόν προςκομίηονται για αναπλιρωςθ 
δικαιολογθτικϊν πρζπει επίςθσ να φζρουν θμερομθνία εντόσ δφο μθνϊν. 

Οι μεμονωμζνοι προςφζροντεσ πρζπει να ικανοποιοφν όλεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 18 
και 19 τθσ παροφςασ. τθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, θ πλιρωςθ των 
απαιτιςεων του άρκρου 18 και 19.1.1 αφορά κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ, ενϊ το 19.1.2 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. Η πλιρωςθ των απαιτιςεων τθσ τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του άρκρου 19.2 αρκεί να ικανοποιείται ακροιςτικά από τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, κατόπιν ςχετικισ ζγγραφθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 5.1 ειδοποίθςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι, υποβάλλει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά: 

 

22.1 χετικά με τον ζλεγχο περί μη φπαρξησ λόγων αποκλειςμοφ: 

22.1.1 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ, απόςπαςμα ποινικοφ 
μθτρϊου, ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο προςφζρων, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 



απαιτιςεισ. Σο ζγγραφο αυτό μπορεί να είναι και  επικαιροποιθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 
τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι 
οριηόμενοι λόγοι αποκλειςμοφ.  

Η υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα πρόςωπα 
που ορίηονται ςτα τρία τελευταία εδάφια του άρκρου 18.1.1 του παρόντοσ.  

 

 22.1.2 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.2 του παρόντοσ: 

1) Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από τουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ 
φορείσ του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.  

2) Αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ.  

22.1.3 Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 18.1.3 του παρόντοσ:  

Πςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι 
εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, παφςθ 
εργαςιϊν, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί 
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του 
οικονομικοφ φορζα και το πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ εκδίδεται από 
το οικείο Πρωτοδικείο για τα νομικά πρόςωπα εκτόσ Α.Ε., όταν δε πρόκειται περί Α.Ε. από 
το Γ.Ε.Μ.Η. ι τισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε 
φορά ιςχφουν. Οι μελετθτζσ - φυςικά πρόςωπα δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ 
κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. 

22.1.4 Αν το κράτοσ μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά που να καλφπτουν 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1 ζωσ 22.1.3, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ όπου 
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ 
ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ωσ άνω, υπό 22.1.1 
ζωσ 22.1.3.  

22.1.5 Για τθν περίπτωςθ του άρκρου 18.1.7. του παρόντοσ, υπεφκυνθ διλωςθ ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

22.2. χετικά με τον ζλεγχο νομιμοποίηςησ του προςωρινοφ αναδόχου: 

ε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, υποβάλλονται τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα από τα οποία 
να προκφπτει θ εξουςία υπογραφισ του νόμιμου εκπροςϊπου. 

Εάν ο προςφζρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε : 



1. Αντίγραφο του ιςχφοντοσ καταςτατικοφ με το ΦΕΚ ςτο οποίο ζχουν δθμοςιευτεί όλεσ οι 
μζχρι ςιμερα τροποποιιςεισ αυτοφ ι επικυρωμζνο αντίγραφο κωδικοποιθμζνου 
καταςτατικοφ (εφόςον υπάρχει) 

2. ΦΕΚ (θ, ςτθ περίπτωςθ αλλοδαπϊν επιχειριςεων, πρόςφατο  πιςτοποιθτικό αρμόδιασ 
δικαςτικισ θ διοικθτικισ αρχισ το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ δφο (2) μινεσ πριν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) ςτο οποίο αναφζρεται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ 
του νομικοφ προςϊπου, 

3. τθν περίπτωςθ ΑΕ, πρακτικό Δ. περί ζγκριςθσ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό 

4. Εξουςιοδότθςθ από το αρμόδιο , ςφμφωνα με το καταςτατικό, όργανο (Δ θ διαχειριςτι) 
για υπογραφι και υποβολι προςφοράσ ςε περίπτωςθ που δεν υπογράφει ο ίδιοσ ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ του φορζα τθν προςφορά και τα λοιπά απαιτοφμενα ζγγραφα του 
διαγωνιςμοφ και ορίηεται ςυγκεκριμζνα άτομο, κάτοικοσ Ακθνϊν και γνϊςτθσ τθσ ελλθνικισ 
γλϊςςασ, ωσ αντίκλθτοσ, 

5. Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ / μθ λφςθσ τθσ εταιρείασ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί το πολφ τρείσ (3) 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 

Εάν ο προςφζρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε , ΙΚΕ: 

1. Αντίγραφο του καταςτατικοφ με όλα τα μζχρι ςιμερα τροποποιθτικά 

2. Πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ περί των τροποποιιςεων του 
καταςτατικοφ 

Εάν ο προςφζρων είναι Ζνωςθ/Κοινοπραξία ιςχφουν όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 3 του 
άρκρου 19.2. 

 

Άρθρο 23: ε περίπτωςη Τπεργολαβίασ 

23.1 Ο προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνει.  

23.2 Η τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

Ραφινα, 4.3. 2017 

Ο Διαχειριςτισ 

 

Δθμοςκζνθσ Παπακωνςτατίνου 

 

 

 

 

  



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

Εξειδικευμζνεσ Τπηρεςίεσ για την Ανάπτυξη Πιλοτικϊν Δράςεων ςτο πλαίςιο του 

ζργου CreativeWear 

1 - ΣΟ ΕΡΓΟ CREATIVEWEAR 

Σο CreativeWear
1
 (Creative Clothing for the Mediterranean Space) εντάςςεται ςτον Άξονα 1 του 

Προγράμματοσ MED «Promoting Mediterranean innovation capacities to develop smart and 

sustainable growth» Προτεραιότθτα 1.1 «To increase transnational activity of innovative clusters 

and networks of key sectors of the MED area». το Ζργο ςυμμετζχουν 10 φορείσ από 5 χϊρεσ, όπωσ 

φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα, με ςυντονιςτι εταίρο τον Διμο του Πράτο από τθν Ιταλία.: 

 

Αριθμόσ 
εταίρου 

Σίτλοσ εταίρου Χϊρα/NUTS2 

LP1 Municipality of Prato (Prato) ITALY / Toscana 

PP1 Prato Textile Museum Foundation  ITALY / Toscana 

PP2 University of Valencia (UVEG) SPAIN / Comunidad Valenciana 

PP3 Textile Research Institute (AITEX) SPAIN / Comunidad Valenciana 

PP4 eZAVOD  SLOVENIA / Vzhodna Slovenija 

PP5 ARCA CONSORTIUM (AC) ITALY / Sicilia 

PP6 European Apparel And Textile ConfederatIon 

(EURATEX) 

BELGIUM / Région de 

Bruxelles- 

PP7 Development Cooperative Etri (ETRI) SLOVENIA / Zahodna Slovenija 

PP8 Hellenic Clothing Industry Association (HCIA) GREECE / Aττικι 

PP9 Creative Thinking Development (CRE.THI.DEV.) GREECE / Aττικι 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου CreativeWear είναι να αναπτυχκεί ζνα νζο μοντζλο για τθ 

δθμιουργικότθτα ςτον κλάδο κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ, προςφζροντασ καινοτόμεσ υπθρεςίεσ 

ςε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο. Σο ζργο ςτθρίηεται ςτθ λειτουργία 

επιχειρθματικϊν εργαςτθρίων που ζχουν αναπτυχκεί από τουσ εταίρουσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του ζργου TCBL
2
 το οποίο χρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020. 

 

Σο επιχειρθματικό μοντζλο τθσ κοινωνικισ καινοτομίασ ζχει αναδειχκεί τα τελευταία ζτθ ςτισ 

πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ωσ ζνασ βαςικόσ τομζασ για τθν αποτελεςματικι μεταφορά τθσ 

Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ ςτθν αγορά. Για τον κλάδο κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ, θ ανάγκθ για 

ζνα δθμιουργικό επιχειρθματικό μοντζλο τθσ καινοτομίασ επεκτείνεται πζρα από τθν τρζχουςα 

«βιομθχανία τθσ μόδασ» με ςτόχο να ςυμπεριλάβει τθν καλλιτεχνικι και ςχεδιαςτικι ςκζψθ και 

πράξθ γενικότερα. 

 

το πλαίςιο υλοποίθςθσ του παρόντοσ ζργου, κα δθμιουργθκοφν αρχικά 5  πιλοτικά hubs 

(δθμιουργικοί κόμβοι), τα οποία αναμζνεται να αποτελζςουν πυρινεσ ανάπτυξθσ τθσ 

δθμιουργικότθτασ. Οι κόμβοι αυτοί κα περιλαμβάνουν ςυνεργαςίεσ τόςο από τισ ςχολζσ 

ςχεδιαςμοφ, μουςεία, ερευνθτικά κζντρα, δθμόςιουσ φορείσ, όςο και από κοινότθτεσ δθμιουργϊν 

(καλλιτζχνεσ). Επιπλζον, μζςω του CreativeWear κα δθμιουργθκοφν δίκτυα μεταξφ αυτϊν των 

                                                 
1
 Ανηίγραθο ηης πρόηαζης ηοσ έργοσ CreativeWear παρέτεηαι ζε ηλεκηρονική μορθή ζηοσς 
Υπουήθιοσς Αναδότοσς 

2
 Ανηίγραθο ηης πρόηαζης ηοσ έργοσ TCBL παρέτεηαι ζε ηλεκηρονική μορθή ζηοσς 
Υπουήθιοσς Αναδότοσς 



δθμιουργικϊν κόμβων, εφαρμόηοντασ το μοντζλο των εργαςτθρίων που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο 

πλαίςιο του ζργου TCBL. 

 

Ο ευρφτεροσ ςτόχοσ είναι να κατευκυνκοφν οι όποιεσ τοπικζσ δθμιουργικζσ ενζργειεσ ςε τομείσ 

ανάπτυξθσ επιχειρθματικϊν μοντζλων που κα ςχετίηονται με επιχειριςεισ κλωςτοχφαντουργίασ / 

ζνδυςθσ. Με τον τρόπο αυτό, CreativeWear ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ αφξθςθσ τθσ 

διακρατικισ δραςτθριότθτασ των κόμβων ςε δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ, ενϊ παράλλθλα, 

επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογισ των δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων ςε επιχειριςεισ, αυξάνοντασ 

τθν καινοτομία ςτο χϊρο τθσ Μεςογείου. 

 

ε επόμενο ςτάδιο, οι δθμιουργικοί κόμβοι αναμζνεται να γίνουν 8, μετά από ανοιχτι πρόςκλθςθ 

που κα ανακοινωκεί από τουσ εταίρουσ του ζργου, ενϊ το ςυνολικό μοντζλο καινοτομίασ που κα 

αναπτυχκεί αναμζνεται να ζχει εφαρμογι και ςε άλλουσ τομείσ. 

 

2 - ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΕΡΓΟΤ 

Σο παρόν ζργο αποςκοπεί ςτθ παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν προσ τθν ΔΗΚΕΑΝ, τόςο για τθν 

ανάπτυξθ του πλαιςίου μζςα ςτο οποίο κα δθμιουργθκοφν τα πιλοτικά, όςο και για τθν ανάπτυξθ 

του Ελλθνικοφ πιλοτικοφ δθμιουργικοφ κόμβου. τθν ακόλουκθ παράγραφο περιγράφονται ςε 

λεπτομζρεια οι δράςεισ που κα αναλάβει ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 
3 - ΔΡΑΕΙ ΕΡΓΟΤ (ΑΝΑΔΟΧΟΤ) 

Ο Ανάδοχοσ του παρόντοσ ζργου κα πρζπει κατ’ ελάχιςτο να υλοποιιςει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ 

ςε 2 φάςεισ: 

 

ΦΑΗ Α: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΤ ΚΟΜΒΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΙΛΟΣΙΚΩΝ  

 

Σο πιλοτικό τθσ Ακινασ κα αναπτυχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε ςυνεργαςία με τον φνδεςμο 

Καταςκευαςτϊν Ζτοιμου Ενδφματοσ (ΚΕΕ), του οποίου ο κφριοσ ρόλοσ είναι να διαςυνδζςει τισ 

δθμιουργικζσ δράςεισ που κα αναπτυχκοφν τοπικά, με τισ επιχειριςεισ του κλάδου 

κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ, κακϊσ και με τα εργαςτιρια που ζχουν δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο 

του ζργου TCBL. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθν ευκφνθ του ςυντονιςμοφ των δράςεων για τθν 

δθμιουργία του κόμβου και τθσ ανεφρεςθσ φορζων και ατόμων που εργάηονται ςτθν λεγόμενθ 

Δθμιουργικι βιομθχανία και τθν υποςτιριξθ τουσ για τθν διατφπωςθ προτάςεων δθμιουργικϊν 

δράςεων που κα προτακοφν ςτισ επιχειριςεισ του κλάδου κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ ςτθν 

Ελλάδα και ςτισ χϊρεσ που ςυμμετζχουν ςτο ζργο CreativeWear. Σα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ 

του κόμβου αναμζνεται να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν περιφερειακϊν 

πολιτικϊν (επόμενεσ εκδόςεισ του RIS3 τθσ περιοχισ Αττικι για τθν ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν 

βιομθχανιϊν και του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ). 

 

Ο Ανάδοχοσ θα ζχει την ευθφνη των εξήσ αναλυτικϊν δράςεων 

1. Δράςη Α1 υντονιςμόσ των 5 ευρωπαϊκών πιλοτικών κόμβων του ζργου  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

- τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των δράςεων που υλοποιοφνται από τουσ εταίρουσ του 

προγράμματοσ ςτθν Ελλάδα,  



- τθν κακοδιγθςι τουσ ϊςτε οι δράςεισ τουσ να εμπίπτουν ςτο γενικό πλαίςιο του ζργου και 

του προγράμματοσ, κακϊσ και  

- το ςυντονιςμό του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων των πακζτων εργαςίασ με τουσ 

ευρφτερουσ ςτόχουσ του ζργου.  

- Η δράςθ περιλαμβάνει ςυχνζσ (κατ’ ελάχιςτο μθνιαίεσ) κλιςεισ Skype με όλουσ του ξζνουσ 

εταίρουσ που αναπτφςςουν πιλοτικοφσ κόμβουσ, κακϊσ και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο με 

επιτόπιεσ ςυναντιςεισ. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνειςφζρει πλθροφορίεσ και ςτουσ 

φορείσ που κα αναλάβουν τθν αξιολόγθςθ του ζργου. 

2. Δράςη Α2 Ανάπτυξη πλαιςίου δημιουργίασ πιλοτικοφ κόμβου  

Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ, ςε άμεςθ ςυνεργαςία με τον εταίρο ΚΕΕ 

που ζχει τθν ςυνολικι ευκφνθ αυτισ τθσ δράςθσ, ςε επίπεδο ζργου:  

- μια ζρευνα για τθν υπάρχουςα κατάςταςθ και λειτουργία των φορζων που ςυμμετζχουν 

ςτο ευρωπαϊκό οικοςφςτθμα του ζργου TCBL και ενδιαφζρονται για τουσ κόμβουσ του 

CreativeWear 

3. Δράςη Α3 Ανταλλαγή εμπειριών πιλοτικών  

Ο Ανάδοχοσ κα ςυμμετζχει, με παρουςιάςεισ, ςε τρία διιμερα εργαςτιρια εργαςίασ (workshops) 

που προγραμματίηονται  ςτθ λοβενία, ςτθ Βαλζνκια και ςτθν Ακινα. 

Η πρϊτθ θμζρα των εργαςτθρίων κα αφορά τθν παρουςίαςθ των δραςτθριοτιτων και τθν πρόοδο 

υλοποίθςθσ των διάφορων πιλοτικϊν, με ςτόχο τθν διαςφνδεςθ τουσ.  

Η δεφτερθ θμζρα κα είναι μια διαδραςτικι εκδιλωςθ με τθν τοπικι δθμιουργικι κοινότθτα, κακϊσ 

και θ ςφνδεςθ με τισ τοπικζσ βιομθχανίεσ κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ. 

4. Δράςη Α4 Πιλοτική Αξιολόγηςη 

Η αξιολόγθςθ του CreativeWear κα γίνει ςε τρεισ φάςεισ: ςε πρϊτθ φάςθ κα αναπτυχκεί ζνα 

πλαίςιο αξιολόγθςθσ, κα ακολουκιςει μια ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ των πιλοτικϊν δράςεων και, ςτο 

τζλοσ του ζργου, κα πραγματοποιθκεί  θ τελικι αξιολόγθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα ςυμβάλει ςε όλεσ τισ 

φάςεισ αξιολόγθςθσ του πιλοτικοφ ζργου ςτθν Ακινα. 

5. Δράςη Α5 Ανάπτυξη του Δημιουργικοφ Κόμβου ςτην Αθήνα 

Σο πιλοτικό τθσ Ακινασ κα αναπτυχκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, τθσ οποίασ ο κφριοσ ρόλοσ είναι 

να εντάξει  δθμιουργικζσ βιομθχανίεσ (μαηί με ανεξάρτθτα άτομα) ςτισ δθμιουργικζσ δράςεισ που 

κα αναπτυχκοφν τοπικά και, με τθν βοικεια του άλλου Ζλλθνα εταίρο (ΚΕΕ) τουσ ζργου να τισ 

διαςυνδζςει με τισ επιχειριςεισ του κλάδου κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ, τα εργαςτιρια που 

ζχουν δθμιουργθκεί ςτο πλαίςιο του ζργου TCBL ςτθν Ευρϊπθ και τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο 

ευρωπαϊκό οικοςφςτθμα καινοτομίασ TCBL.  

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να ςυνεργαςτεί ενεργά με τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο ςχεδιαςμό και ςτθν 

παροχι καινοτόμων υπθρεςιϊν προσ φορείσ και άτομα που δραςτθριοποιοφνται ςε δθμιουργικζσ 

δραςτθριότθτεσ, ενϊ παράλλθλα να ςυνεργάηεται και με τον φορζα ΚΕΕ ςτθν ανάπτυξθ του 

δθμιουργικοφ κόμβου από τθν πλευρά του κλάδου κλωςτοχφαντουργίασ / ζνδυςθσ. Όςο αφορά 

ςτον κλάδο των δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ, ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, να ςυνδράμει κατ’ ελάχιςτον 15 φορζων του κλάδου και να καταγράψει τισ 

δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ που κα αναπτυχκοφν.  

Επιπλζον κα πρζπει να προςεγγίςει τοπικοφσ καλλιτεχνικοφσ, πολιτιςμικοφσ, κοινωνικοφσ, 

οικονομικοφσ, επιχειρθματικοφσ, ςυνδικαλιςτικοφσ και άλλουσ φορείσ με ςτόχο τθν ευρφτερθ 

ςυμμετοχι ςτθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τον κλάδο 

Σα αποτελζςματα τθσ λειτουργίασ του κόμβου αναμζνεται να αποτελζςουν τθ βάςθ για τθν 

ανάπτυξθ τοπικϊν περιφερειακϊν πολιτικϊν (επόμενεσ εκδόςεισ του RIS3 τθσ περιοχισ Αττικι για 



τθν ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν και του βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ). 

 

Ο Ανάδοχοσ θα ζχει την ευθφνη των εξήσ παραδοτζων για αυτήν την φάςη: 

- Παραδοτζα Α.1.i (i:1-4):  Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων (ανά εξάμθνο), θ οποία κα είναι μια 

ακροιςτικι ζκκεςθ για τισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ και κζματα διαχείριςθσ των πιλοτικϊν 

ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, όλων των εταίρων 

- Παραδοτζο Α.2.1: Αρχικό  Πλαίςιο ανάπτυξθσ Κόμβου και χζδιο Δράςθσ ςτθν Ακινα  

- Παραδοτζο Α.2.2: Σελικό Πλαίςιο ανάπτυξθσ Κόμβου και χζδιο Δράςθσ ςτθν Ακινα   

- Παραδοτζο Α.3.1: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Βαλζνκια,  

- Παραδοτζο Α.3.2: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Λιουμπλιάνα  

- Παραδοτζο Α.3.3: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Ακινα  

- Παραδοτζο Α.4.1 Ελλθνικι περίλθψθ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ, που κα περιλαμβάνει: 

ανάλυςθ του ςκοποφ τθσ αξιολόγθςθσ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ, τουσ ςτόχουσ, τα κριτιρια 

επιτυχίασ, τθν μζκοδο παρακολοφκθςθσ και τουσ δείκτεσ. 

- Παραδοτζο Α.4.2 Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν πιλότων: Αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ 

φάςθσ 1, ςυγκριτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, κακοριςμόσ ενδείξεων για τθ φάςθ 2 

- Παραδοτζο Α.4.3 Σελικι αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν πιλότων: ακροιςτικι αξιολόγθςθ των 

πιλοτικϊν, αποτελζςματα, ςυγκριτικι ανάλυςθ, ενδείξεισ για τθ επζκταςθ του μοντζλου ςε 

άλλουσ τομείσ 

- Παραδοτζο Α.5.1 Ζκκεςθ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτισ αρχικζσ πιλοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ φάςθσ 1, με ζμφαςθ ςτισ υπθρεςίεσ και των δραςτθριότθτεσ του 

κόμβου ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν φορείσ του εξωτερικοφ. 

- Παραδοτζο Α.5.2  Σελικι Ζκκεςθ Πιλοτικισ Φάςθσ ςχετικά με τισ διακρατικζσ διαςυνδζεισ 

και πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ του κόμβου, ςυμπεριλαμβανομζνων των υπθρεςιϊν και των 

δραςτθριοτιτων του κόμβου ςτισ οποίεσ ςυμμετείχαν φορείσ του εξωτερικοφ. 

ΦΑΗ Β: ΕΠΕΚΣΑΗ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ 

 

Η φάςη τησ επζκταςησ αφορά ςτην επζκταςη του ζργου με την προςθήκη 3 νζων δημιουργικϊν 

κόμβων μζςω μίασ πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ και τησ υποςτήριξησ των υποψηφίων 

για να ανταποκριθοφν ςε αυτή και των επιλεγμζνων υποψηφίων για να εκκινήςουν τισ 

δραςτηριότητεσ των νζων κόμβων. 

 

Ο Ανάδοχοσ θα ζχει την ευθφνη των εξήσ αναλυτικϊν δράςεων 

1. Δράςη Β.1. Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ  

Η δράςθ αυτι αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ μίασ Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν 

επζκταςθ του δικτφου δθμιουργικϊν κόμβων CreativeWear με τθν προςκικθ τριϊν νζων κόμβων.  

Η πρόςκλθςθ κα περιλαμβάνει τθν αρχικι περιγραφι του μοντζλου και κα προςανατολίηεται ςτθν 

ανάπτυξθ νζων δθμιουργικϊν ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν ςτθν περιοχι του προγράμματοσ Med. Η 

αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςχθμάτων κα πραγματοποιθκεί από όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου. Ο 

Ανάδοχοσ κα αναλάβει, εντόσ αυτισ τθσ δράςθσ, τθν ςυνεργαςία του Αναδόχου με τουσ εταίρουσ 

του ζργου εκτόσ Ελλάδοσ ςτισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

- τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτθ ςφνταξθ τθσ πρόςκλθςθσ που κα περιλαμβάνει τθν αρχικι 

περιγραφι του μοντζλου (Δράςθ 5.2) και κα προςανατολίηεται ςτθν ανάπτυξθ νζων δθμιουργικϊν 

ςυνεργατικϊν ςχθματιςμϊν ςτθν περιοχι του προγράμματοσ Med.  

- τθν ενθμζρωςθ, ανεφρεςθ και υποςτιριξθ υποψθφίων ςχθμάτων 



- τθν ςυμμετοχι ςτθν αξιολόγθςθ των υποψθφίων ςχθμάτων κα πραγματοποιθκεί από 

όλουσ τουσ εταίρουσ του ζργου. 

 

2. Δράςη Β.2. Ενςωμάτωςη νζων κόμβων ςτο δίκτυο CreativeWear  

Αυτι θ δραςτθριότθτα ςτοχεφει ςτθν ενςωμάτωςθ των νζων κόμβων ςτο δίκτυο των 5 αρχικϊν 

δθμιουργικϊν κόμβων του ζργου, κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν διακρατικϊν υπθρεςιϊν.  

το επίκεντρο τθσ δράςθσ περιλαμβάνεται θ διοργάνωςθ μιασ ςειράσ εργαςτθρίων και επιτόπιων 

επιςκζψεων ςτουσ τρεισ νζουσ κόμβουσ, κακϊσ και θ οργάνωςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο τελικό 

ετιςιο ςυνζδριο του ζργου TCBL. ε αυτι τθ διαδικαςία, το μοντζλο CreativeWear κα δοκιμαςτεί 

και οι προτάςεισ βελτίωςθσ κα ενςωματωκοφν ςτθ νζα ζκδοςθ του μοντζλου. Η Ανακζτουςα Αρχι 

ζχει τθν ευκφνθ τθσ Δράςθσ αυτισ ςτο επίπεδο όλου του ζργου. 

 

Ο Ανάδοχοσ θα αναλάβει τον ςυντονιςμό των δραςτηριοτήτων τησ δράςησ όλων των εταίρων του 

ζργου ςτη δράςη αυτή.  Οι δραςτηριότητεσ του θα είναι οι εξήσ: 

- θ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των δραςτθριοτιτων των εταίρων,  

- θ κακοδιγθςι τουσ ϊςτε οι δραςτθριότθτεσ τουσ να εμπίπτουν ςτο γενικό πλαίςιο τθσ 

δράςθσ, κακϊσ και  

- o ςυντονιςμόσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων με τουσ ευρφτερουσ ςτόχουσ του ζργου.  

Η δραςτθριότθτα περιλαμβάνει ςυχνζσ (κατ’ ελάχιςτο μθνιαίεσ) κλιςεισ Skype με όλουσ του 

εταίρουσ που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ, κακϊσ και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτθτο με επιτόπιεσ 

ςυναντιςεισ και κατ’ ελάχιςτον επιτόπιων επιςκζψεων ςτουσ τρεισ νζουσ κόμβουσ.  

Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνειςφζρει πλθροφορίεσ και ςτουσ φορείσ που κα αναλάβουν 

τθν αξιολόγθςθ του ζργου. 

 

3 Δράςη B.3 Δημοςιότητα ¬- διοργάνωςη εκδηλϊςεων  

Η δράςθ αυτι ςυνίςταται ςτθν ευρφτερθ δυνατι δθμοςιότθτα των δράςεων επζκταςθσ του ζργου 

και ςτθν ςυν-διοργάνωςθ του τελικοφ ςυνεδρίου του ζργου. το τελικό ςυνζδριο του ζργου κα 

παρουςιαςτεί κατά κφριο λόγο το μοντζλο CreativeWear και τα αποτελζςματα του ζργου, κυρίωσ 

ςε ςχζςθ με τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των δθμιουργικϊν βιομθχανιϊν και του κλάδου 

κλωςτοχφαντουργίασ - ζνδυςθσ. Ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

- υμμετοχι ςτθν ςυν-διοργάνωςθ του τελικοφ ςυνεδρίου του ζργου. 

- υμμετοχι ςτθ ςφνταξθ του Handbook του ζργου 

- υμμετοχι με μία τουλάχιςτον παρουςίαςθ ςτο υνζδριο. 

 

Ο Ανάδοχοσ θα ζχει την ευθφνη των εξήσ παραδοτζων για αυτήν την φάςη: 

- Παραδοτζο Β.1: Ζκκεςθ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτθ διαδικαςία τθσ 

πρόςκλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ διάδοςθσ, τθσ εφαρμογισ και των διαδικαςίεσ 

επιλογισ και τα προφίλ των επιλεγμζνων νζων κόμβων. 

- Παραδοτζο Β.2.1: Ζκκεςθ αρχικϊν δραςτθριοτιτων για τθν ενςωμάτωςθ των νζων κόμβων 

(επιτόπιεσ επιςκζψεισ, εργαςτιρια, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, κ.λπ.) και προγραμματιςμόσ 

επομζνων βθμάτων. 

- Παραδοτζο Β.2.2: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ του Δικτφου. Παραδοτζο του ςυνόλου του ζργου 

CreativeWear ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ ολοκλιρωςθσ (επιτόπιεσ επιςκζψεισ, 

εργαςτιρια, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνων και των διδαγμάτων 

για τθ βελτίωςθ του μοντζλου CreativeWear. 



- Παραδοτζο Β.3: Ζκκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του ςυνεδρίου του Αναδόχου 

ςυνοδευόμενθ από μία τουλάχιςτον παρουςίαςθ του αναδόχου ςτο υνζδριο 

-  

 
4 – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΕΡΓΟΤ (ΑΝΑΔΟΧΟΤ) 

Σα παραδοτζα του ζργου αναμζνεται να παραδοκοφν ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (τθν επίςθμθ γλϊςςα 

του ζργου). υνοπτικά τα παραδοτζα και ο αντίςτοιχοσ προγραμματιςμόσ παράδοςισ τουσ είναι: 

Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ: 

 Παραδοτζο Α.2.1: Αρχικό  Πλαίςιο ανάπτυξθσ Κόμβου και χζδιο Δράςθσ ςτθν Ακινα 

Ιοφνιοσ 2017: 

 Παραδοτζο Α.1.1: Εξαμθνιαία  Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων για τισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

κζματα διαχείριςθσ των πιλοτικϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Παραδοτζο Α.3.1: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Λιουμπλιάνα 

Δεκζμβριοσ 2017 

 Παραδοτζο Α.3.2: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Βαλζνκια 

 Παραδοτζο Α.4.1 Ελλθνικι περίλθψθ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ, που κα περιλαμβάνει: ανάλυςθ 

του ςκοποφ τθσ αξιολόγθςθσ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ, τουσ ςτόχουσ, τα κριτιρια επιτυχίασ, τθν 

μζκοδο παρακολοφκθςθσ και τουσ δείκτεσ. 

 Παραδοτζο Α.1.2:  : Εξαμθνιαία  Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων για τισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

κζματα διαχείριςθσ των πιλοτικϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Παραδοτζο Α.5.1 Ζκκεςθ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτισ αρχικζσ πιλοτικζσ 

δραςτθριότθτεσ τθσ φάςθσ 1, με ζμφαςθ ςτισ δραςτθριότθτεσ με φορείσ του εξωτερικοφ. 

Μάρτιοσ 2018 

 Παραδοτζο Α.4.2 Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν πιλότων: Αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ 

φάςθσ 1, ςυγκριτικι ανάλυςθ των αποτελεςμάτων, κακοριςμόσ ενδείξεων για τθ φάςθ 2 

 Παραδοτζο Α.3.3: Παρουςίαςθ του Κόμβου τθσ Ακινασ ςτθ  Ακινα 

 Παραδοτζο Α.2.2: Σελικό Πλαίςιο ανάπτυξθσ Κόμβου και χζδιο Δράςθσ ςτθν Ακινα  

Ιοφνιοσ 2018 

 Παραδοτζο Β.1: Ζκκεςθ ςχετικά με τθν ςυμμετοχι του Αναδόχου ςτθ διαδικαςία τθσ 

πρόςκλθςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ διάδοςθσ, τθσ εφαρμογισ και των διαδικαςίεσ 

επιλογισ και τα προφίλ των επιλεγμζνων νζων κόμβων. 

 Παραδοτζο Α.1.3:  : Εξαμθνιαία  Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων για τισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

κζματα διαχείριςθσ των πιλοτικϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Παραδοτζο Β.2.1: Ζκκεςθ αρχικϊν δραςτθριοτιτων για τθν ενςωμάτωςθ των νζων κόμβων 

(επιτόπιεσ επιςκζψεισ, εργαςτιρια, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, κ.λπ.) και προγραμματιςμόσ 

επομζνων βθμάτων 

Δεκζμβριοσ 2018 

 Παραδοτζο Α.1.4:  : Εξαμθνιαία  Ζκκεςθ Δραςτθριοτιτων για τισ πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ και 

κζματα διαχείριςθσ των πιλοτικϊν ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό 

 Παραδοτζο Α.4.3 Σελικι αξιολόγθςθ των ελλθνικϊν πιλότων 

 Παραδοτζο Α.5.2  Σελικι Ζκκεςθ Πιλοτικισ Φάςθσ ςχετικά με τισ διακρατικζσ διαςυνδζεισ και 

πιλοτικζσ δραςτθριότθτεσ του κόμβου 



 Παραδοτζο Β.2.2: Ζκκεςθ ολοκλιρωςθσ του Δικτφου. Παραδοτζο του ςυνόλου του ζργου 

CreativeWear ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ ολοκλιρωςθσ (επιτόπιεσ επιςκζψεισ, εργαςτιρια, 

ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, κ.λπ.), ςυμπεριλαμβανομζνων και των διδαγμάτων για τθ βελτίωςθ του 

μοντζλου CreativeWear. 

Φεβρουάριοσ 2019: 

 Παραδοτζο Β.3: Ζκκεςθ για τθ ςυμμετοχι ςτθν οργάνωςθ του ςυνεδρίου του Αναδόχου 

ςυνοδευόμενθ από μία τουλάχιςτον παρουςίαςθ του αναδόχου ςτο υνζδριο 

Η παραλαβι του κάκε Παραδοτζου βεβαιϊνεται με τθ ςφνταξθ ςχετικοφ πρακτικοφ – πρωτοκόλλου 

παραλαβισ από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ 

  

                                                 
 



5 – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Σο παρακάτω διάγραμμα παρουςιάηει ενδεικτικά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ κάκε δράςθσ, κακϊσ και τα αντίςτοιχα παραδοτζα. 
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Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΟΤ 
ΚΟΜΒΟΤ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 
ΠΙΛΟΣΙΚΩΝ                                               

Δράςη Α1 Συντονιςμόσ των 5 ευρωπαϊκών 
πιλοτικών κόμβων του ζργου   

Α.1.1 
    

 Α.1.2 
     

Α.1.3 
     

Α.1.4 
  

Δράςη Α.2 Ανάπτυξη πλαιςίου 
δημιουργίασ πιλοτικοφ κόμβου 

Α.2.1           Α.2.2            

Δράςη Α.3 Ανταλλαγή εμπειριών 
πιλοτικών 

  Α.3.1      Α.3.2   Α.3.3            

Δράςη Α.4 Πιλοτική Αξιολόγηςη         Α.4.1   Α.4.2         Α.4.3   

Δράςη Α.5 Ανάπτυξη του Δημιουργικοφ 
Κόμβου ςτην Αθήνα 

        Α.5.1            Α.5.2   

Β. ΕΠΕΚΣΑΗ – ΜΕΣΑΦΟΡΑ 
ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ        

 

               

Δράςη Β.1 Πρόςκληςη Εκδήλωςησ 
Ενδιαφζροντοσ        

 

      
Β.1 

        

Δράςη Β.2 Ενςωμάτωςη νζων κόμβων ςτο 
δίκτυο CreativeWear 
 

       

 

      
Β.2.1 

     
Β.2.2 

  

Δράςη Β.3 Δημοςιότητα - διοργάνωςη 
εκδηλώςεων         

 

              
Β.3.1 

 
 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 
ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
Εκδότθσ (Ονομαςία Σράπεηασ, υποκατάςτθμα)  ……………………………. 
Ημερομθνία ζκδοςθσ  …………………………….. 
Προσ: …………. 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και 
διηιςεωσ, υπζρ ………. 
,ε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… ΑΦΜ………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Σ.Κ. ………- 
,ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 
α) ……………… ΑΦΜ ………..οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 
β) ……………… ΑΦΜ …………οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 
γ) ……………… ΑΦΜ …………οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Σ.Κ. ………….. 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων 
μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ-, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ που ανατζκθκε με τθν υπ’ αρ. 
.................... απόφαςθ και αφορά ςτθν υλοποίθςθ του ζργου με τίτλο …….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, 
ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι ςασ. 
Σο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςθ ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςθ ςασ ολικά ι μερικά χωρίσ καμία 
από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ μζςα ςε πζντε (5) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ ςασ. 
ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, 
το οποίο και μασ βαρφνει. 
Η παροφςα εγγφθςθ μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντι μασ καμία ιςχφ. 
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΠΔΔ, 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει κακοριςτεί από το 
Τπουργείο Οικονομικϊν για τθν Σράπεηα μασ. 
 
(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

 

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ (€) 

Α1 υντονιςμόσ των 5 ευρωπαϊκϊν πιλοτικϊν κόμβων του ζργου 
 
 

Α2 Ανάπτυξθ πλαιςίου δθμιουργίασ πιλοτικοφ κόμβου 
 
 
 

Α3 Ανταλλαγι εμπειριϊν πιλοτικϊν 
 
 
 

Α4 Πιλοτικι Αξιολόγθςθ 
 
 
 

Α5 Ανάπτυξθ του Δθμιουργικοφ Κόμβου ςτθν Ακινα 
 
 
 

Β1 Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 
 
 
 

Β.2 Ενςωμάτωςθ νζων κόμβων ςτο δίκτυο CreativeWear 
 
 
 

B.3 Δθμοςιότθτα ¬- διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 
 
 
 

 ΤΝΟΛΟ 
 
 

 ΦΠΑ 
 
 

 ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                 
*Σόποσ+, *Ημ/νία+ 
 
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
*Τπογραφι+, *φραγίδα+ 

 

 

 

 

Αντικείμενο:  Εξειδικευμζνεσ Τπθρεςίεσ για τθν 
Ανάπτυξθ Πιλοτικϊν Δράςεων 
ςτο πλαίςιο του ζργου CreativeWear  
. 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 60.000,00€ πλζον Φ.Π.Α. 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:  INTERREG MED 2014-20 
 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV 
ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 
(Ανικει ςτθ διακιρυξθ 1/2017) 

φμβαςη Παροχήσ Εξειδικευμζνων Τπηρεςιϊν για την Ανάπτυξη Πιλοτικϊν Δράςεων 
ςτο πλαίςιο του ζργου CreativeWear 

 
τ…………….. ςιμερα ....................., ιμερα ..................., οι υπογράφοντεσ, τθν παροφςα, αφενόσ ο  θ 

ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ,  ωσ ανακζτουςα αρχι, που εδρεφει ςτθν Αττικι, όλωνοσ 8 & Εμπεδοκλζουσ, 19009, Ντράφι 

Ραφινασ με Α.Φ.Μ. 997608917 και Δ.Ο.Τ Παλλινθσ, και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Διαχειριςτι τθσ 

Δθμοςκζνθ Παπακωνςταντίνου και αφετζρου ο/θ κ. ........................ φυςικό πρόςωπο (πλιρθ ςτοιχεία) 

 ι  

θ εταιρεία ................... με τθν επωνυμία «.....................................................» με δ.τ. «.........................» που 

εδρεφει ςτθν (περιοχι), (οδόσ, αρικμόσ), Σ.Κ. ......, τθλ. ................., φαξ ..............., με Α.Φ.Μ. .................... & 

Δ.Ο.Τ. ...................... και εκπροςωπείται νόμιμα από τον/τθν κ. .......................... (ονοματεπϊνυμο 

εκπροςϊπου),  

ι 

κοινοπραξία ςτθν οποία ςυμμετζχουν οι ................................................ με ποςοςτά ....... αντίςτοιχα και θ 

οποία εκπροςωπείται από ................................ (πλιρθ ςτοιχεία)  

που κα καλείται ςτο εξισ «ανάδοχοσ», ςυμφϊνθςαν και ζκαναν αποδεκτά τα ακόλουκα: 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. ………. απόφαςθ τθσ Γενικισ ςυνζλευςθσ . κατακυρϊκθκε ςτον ανάδοχο 

«.............................» (πλιρθ ςτοιχεία) το αποτζλεςμα του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ, για τθν προμικεια 

Εξειδικευμζνων Τπθρεςιϊν για τθν Ανάπτυξθ Πιλοτικϊν Δράςεων ςτο πλαίςιο του ζργου CreativeWear 

(Διακιρυξθ ………), και ςτθν τιμι τθσ οικονομικισ του προςφοράσ ………………... 

Υςτερα από τα παραπάνω, οι ςυμβαλλόμενοι με τθν ιδιότθτα που προαναφζρκθκε, υπογράφουν τθν 

ςφμβαςθ αυτι με τουσ ακόλουκουσ οροφσ: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ-ΠΟΟΣΗΣΑ-ΣΙΜΗ 

Ωσ αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται θ παροχι Εξειδικευμζνων Τπθρεςιϊν από τον Ανάδοχο 

προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν Ανάπτυξθ Πιλοτικϊν Δράςεων  ςτο πλαίςιο του ζργου CreativeWear 

ςφμφωνα με τον πίνακα που ακολουκεί (ςυμπλθρϊνεται βάςει τθσ προςφοράσ του αναδόχου): 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΕΓΓΤΗΕΙ 

Ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο άρκρο 15 τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 3ο: ΣΟΠΟ, ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

Οι αναφερόμενεσ ςτο άρκρο 1 υπθρεςίεσ, κα παραδοκοφν ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ όπωσ αναφζρεται 

παραπάνω ι όπου αλλοφ του ηθτθκεί. Η παράδοςθ των υπθρεςιϊν κα γίνεται τμθματικά και ανάλογα με 

το χρονοδιάγραμμα του ζργου. Σα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, όπου πρόκειται για ζγγραφα, παραδίδονται 

ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι.  
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Η παράδοςθ κα γίνεται με ευκφνθ, μζριμνα και δαπάνθ του αναδόχου ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ ι όπου 

αλλοφ του ηθτθκεί. 

Η παρακολοφκθςθ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν και θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, κα γίνεται με ευκφνθ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ και παραλαβισ τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και 

απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΣΗΕΙ 

Η πλθρωμι του Αναδόχου κα γίνεται τμθματικά κατά τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν και με τθ 

ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ και τθν 

προςκόμιςθ των τιμολογίων, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ που κα ςυνοδεφεται από 

τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραλαβι του τιμολογίου. Ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθριςει πιςτά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, να παρζχει εγκαίρωσ τα παραδοτζα 

του ζργου και να πάρει όλα τα κατάλλθλα και απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να είναι ςυνεπισ ςτισ υποχρεϊςεισ 

του. 

Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ των παραδοτζων. 

β) Σιμολόγιο παροχισ υπθρεςιϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται με τον προβλεπόμενο φόρο ειςοδιματοσ . 

Η αμοιβι του Αναδόχου επιβαρφνεται επίςθσ με κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και 

κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ 

Ο.Γ.Α. 

Οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων βαρφνουν τον Προμθκευτι, ο δε Φ.Π.Α. βαρφνει τθ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ και κα 

αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από αρμόδια Επιτροπι Παραλαβισ. 

Η Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει τα παραδοτζα, 

γ) να επιςτρζψει  τα παραδοτζα και να ηθτιςει ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία 

δ) να απορρίψει τα παραδοτζα 

Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ 

όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ, που ζχει οριςκεί με 

απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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Η Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  για τθν επιβολι κυρϊςεων ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ 

ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ 

υποδείξεισ τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτθ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του 

ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι αντιπροςϊπων 

αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από αυτόν για τθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε ςυνεργάτθ ι και κάκε τρίτο, με τον τρόπο 

που κα του υποδείξει θ θ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ παράδοςθ των υπθρεςιϊν 

που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ εκπρόςωπο 

του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με τον εκπρόςωπο τθσ 

ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ 

διατάξεισ τθσ κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, 

οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16 

ΑΡΘΡΟ 7ο: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ φμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν ζγγραφθ 

ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ 

ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ 

για ακζτθςθ τθσ φμβαςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 9ο: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 
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β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 18 τθσ διακιρυξθ, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 10ο: ΙΧΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι τθν παράδοςθ του ςυνόλου 

των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο ζωσ τισ 28 Φεβρουαρίου 

του 2019. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ, φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ παραλαβισ και παραλαβισ: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) εφόςον δεν παρζδωςε τισ ςυμφωνθμζνεσ υπθρεςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 

παράταςθσ που του δόκθκε, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Η ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε  

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ τθσ Γενικισ υνζλευςθσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ, θ 

οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4412/16 κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία ,κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ 

των Τπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ 

που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο Νομό Αττικισ αρμόδια δικαςτιρια. Είναι 

αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν 

κάκε προςπάκεια για φιλικι διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε δφο όμοια πρωτότυπα, από τα οποία το ζνα ζλαβε θ ΔΗ.ΚΕ.ΑΝ το δε άλλο επιδόκθκε 

ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ». 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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Ο  Διαχειριςτισ                                                        Ο   Ανάδοχοσ 

 
 


