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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
 

 

 
  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PASSAGE» 

[στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE 2014-2020»] 
 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

26.860,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

 
 

ΚΕΡΚΥΡΑ, 29-12-2017 
Αρ. Πρωτ.: 114182/46160 

 

Ταχ. Δ/νση      : Σαμάρα 13  
Ταχ. Κώδικας  : 49100 – Κέρκυρα 
Τηλέφωνο       : 2661361537 
Πληροφορίες   : Κ. Κυριάκη 
E-mail              : k.kiriaki@pin.gov.gr  

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-∆ιορθ.Σφαλµ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 
και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. Τον Ν. 4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις . 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρέωσης από τους Διατάκτες». 
5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας  Ανεξάρτητης 

Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων  

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις, 

7. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής 
∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα 
και Πολιτιστικά Θέµατα», 

9. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δηµόσια έγγραφα και στοιχεία», 

10. Την αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

11. Τις διατάξεις της αριθµ. 3004881/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (Α∆Α : Ψ7ΘΓ4653Ο7-
ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Έλεγχου των 
Προγραµµάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

12. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Interreg Europe, 
13. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

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, 

14. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 
επιλεξιµότητα των δαπανών, 
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15. Τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα Μέτρα 
για την αντιμετώπιση της Δημοσιονομικής Κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/Α/15-3-2010). 

17. Την YA 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016)  
18. Το εγχειρίδιο Εφαρμογής του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας 

«INTERREG EUROPE 2014-2020»,  
19. Το υπ’ αριθµ. 170-7/2015 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων 

Νήσων για την συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην υποβολή των 
παρακάτω προτάσεων : Πρόταση «Premise - prevention measures improving seismic 
resiliencε» στα πλαίσια του προγράμματος "DG- Echo (humanitarian aid and civil 
protection) / Πρόταση «PASSAGE - Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth 
in European maritime border regions » στα πλαίσια του προγράμματος "Interreg 
Europe 2014-2020" 

20. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», με την οποία 
εγκρίθηκε τo έργο PASSAGE. 

21. Το από 11/04/2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020» με το οποίο 
ενημερώθηκε ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου για την ένταξη του έργου. 

22. Την συµφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του 
έργου «PASSAGE - Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European 
maritime border regions». 

23. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 75-9/2016 (ΑΔΑ: 65ΨΓ7ΛΕ-1ΩΞ) απόσπασµα πρακτικού του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων για την Έγκριση τελικής αποδοχής 
υλοποίησης έργου που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020 », εγγραφή στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης 2016, έγκριση ανάθεσης επίβλεψης & υλοποίησης στο 
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμός 
του ως υπολόγου –διαχειριστή. 

24. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 322/2 στην οποία έχει 
περιληφθεί η Εθνική συμμετοχή του ανωτέρω έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ32220000. 

25. Την υπ’ αριθμ. οικ.96211/39697 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης» με ημερομηνία εκδόσεως 07-11-2016 
(ΑΔΑ: ΩΕΝΛ7ΛΕ-1ΜΨ)  

26. Τον προυπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον οποίο έχει περιληφθεί το έργο 
«ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
PASSAGE» με Κ.Α. 9899.10.017.007.001 (για την προχρηματοδότηση της κοινοτικής 
συνδρομής 85%). 

27. Το υπ’ αριθµ. 140-14/29-07-2017 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ιονίων Νήσων για το Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα «PASSAGE - 
Public Authorities Supporting low Carbon Growth in European maritime border 
regions» στα πλαίσια του προγράμματος "INTERREG EUROPE 2014-2020"» 

28. Το υπ’ αριθµ. 155-14/29-07-2017 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ιονίων Νήσων για την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75-9/2016 Απόφασης του Περ. 
Συμβουλίου ως προς την ανάθεση επίβλεψης & υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας του έργου «PASSAGE - Public Authorities 
Supporting low Carbon Growth in European maritime border regions» στα πλαίσια του 
προγράμματος "INTERREG EUROPE 2014-2020"» 

29. Την υπ’ αρ. οικ67029/27578/07-08-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη 
σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου. 

30. Την υπ’ αρ. 979-52/20-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. περί «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την αναθεση "ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PASSAGE". 

31. Την υπ’ αρ. 2074/2000/27-12-2017 ανάληψη υποχρεωσης  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης στην προσφορά η οποία θα 
λάβει υπόψη την σταθερή τιµή των 26.860,00 € με ΦΠΑ 24% και θα προκύψει αποκλειστικά 
βάσει ποιοτικών κριτηρίων για το σύνολο των υποχρεώσεων του έργου για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
PASSAGE» 
Ο προϋπολογισµός του προκηρυσσόµενου έργου είναι 26.860,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ και θα βαρύνει τον προϋπολογισµό των Κ.Α. : 

1. 945901005014020001 : Εθνικη συμμετοχη του PASSAGE_PGI00066 του προγραμματος 
INTERREG EUROPE, σε ποσοστό 15% (δηλ. 4.029,00€) 

2. 989910017007001 : Καλυψη της συμμετοχής της Περιφερειας για την υλοποιηση του 
εργου PASSAGE, σε ποσοστό 85% (δηλ. 22.831,00€) 

Η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφορών είναι η 15/01/2018, ηµέρα Δευτέρα  
και ώρα 10.00 π.µ. Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 16/01/2018, ηµέρα Τρίτη  
και ώρα 10.00 π.µ. 
Κάθε θέµα ή αναγκαία λεπτοµέρεια, σχετικά µε το διαγωνισµό, περιγράφεται και αναλύεται στη 
διακήρυξη που ακολουθεί, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα αυτής. 
Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στo τηλ. 2661361537, e-mail: 
k.kiriaki@pin.gov.gr, αρµόδια υπάλληλος Κυριακή Ελ. Κυριάκη, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
Δ/νση Τεχνικών Έργων – Π.Ε. Κέρκυρας, Σαμάρα 13, Κέρκυρα -491100. 
Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης διατίθεται προς ενηµέρωση, σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω 
του ∆ιαδικτύου, στην ηλ. διεύθυνση : www.pin.gov.gr. 
 
 
 
 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
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∆ιακήρυξη Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 

µε τίτλο: 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PASSAGE» 
 

Προϋπολογισµός: 26.860,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
κατά 15% από Εθνικούς Πόρους 
Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Κέρκυρα 
 
Συνοπτικά Στοιχεία 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 114182/46160/29-12-2017 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
PASSAGE 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European 
maritime border regions του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Interreg 
Europe και κωδικό PGI00066 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύµβαση Υπηρεσιών Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης  
Ενδεικτική Ταξινόµηση κατά CPV: 71621000-7 Υπηρεσίες τεχνικής 
ανάλυσης ή παροχής συµβουλών  

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ: 

Προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιµή των 21.661,29 € 
πλέον ΦΠΑ 24% και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών 
κριτηρίων 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Ο προϋπολογισµός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την 
υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 26.860,00 €, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΟΥ: 

ΕΤΠΑ (ERDF) (μέσω προχρηματοδότησης από τον Κύριο του έργου) – 
Εθνική Συµµετοχή 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Από την υπογραφή της σύµβασης και µέχρι τις 31.12.2019 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

15/01/2018 και ώρα 10:00 π.µ. 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων , Π.Ε. Κέρκυρας  
∆ιευθυνση Τεχνικών Έργων / Σαμαρα 13 – Κέρκυρα 49100 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

 16/01/2018 και ώρα 10.00 π.µ. 
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 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 
Επωνυµία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Ταχυδροµική διεύθυνση Σαμάρα 13  
Πόλη Κέρκυρα  
Ταχυδροµικός Κωδικός 49100 
Τηλέφωνο 2661361537 
Φαξ 2661030652 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο k.kiriaki@pin.gov.gr 

Αρµόδιος για πληροφορίες Κυριακή Ελ. Κυριάκη 
Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.pin.gov.gr  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ΝΠ∆∆ και ανήκει στο ∆ηµόσιο Τοµέα. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών ∆ηµόσιων Υπηρεσιών. 

Εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό. 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Η παρούσα διακήρυξη είναι διαθέσιµη για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στις διευθύνσεις (URL) : 

 https://diavgeia.gov.gr, 
 www.pin.gov.gr  

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη στo τηλ. 2661361537, φαξ: 2661030652, 
e-mail: k.kiriaki@pin.gov.gr, αρµόδια υπάλληλος Kυριακή Ελ. Κυριάκη, Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων / Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Κέρκυρας / Σαμάρα 13, Κέρκυρα 49100. 
 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση 

Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε τους όρους του συνοπτικού διαγωνισµού του άρθρου 117 του N. 
4412/16. 

Χρηµατοδότηση της σύµβασης 

Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Πρόγραµµα Interreg 
Europe/Eυρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με την διαδικασία της 
προχρηματοδότησης από τον Κύριο του Εργου και από εθνικούς πόρους µέσω του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης  

 Αντικείµενο της σύµβασης είναι η παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για την 
υλοποίηση του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
PASSAGE» 
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 Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 71621000-7 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 26.860,00€ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισµός χωρίς ΦΠΑ: 21.661,29 € ΦΠΑ : 5.198,71 €). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τη 31.12.2019 (µε δυνατότητα 
επέκτασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο) 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 
Η σύµβαση θα ανατεθεί στην προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιµή των 
26.860,00€ με ΦΠΑ 24% και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων 

1.4 Θεσµικό πλαίσιο 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και έχοντας υπόψη ιδίως: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-∆ιορθ.Σφαλµ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και 
ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

3. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – 
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

4. Την αριθµ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων», 

5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες  διατάξεις, 

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

7. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», 

8. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα», 

9. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία», 

10. Την αριθµ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του  Υπουργού 
Οικονοµικών, µε την οποία αναπροσαρµόζονται τα ποσά για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, 

11. Τις διατάξεις της αριθµ. 3004881/Y∆1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (Α∆Α : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Έλεγχου των Προγραµµάτων 
του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

12. Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Interreg Europe, 
13. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιµότητα 

των δαπανών, 
14. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
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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, 

16. Το υπ’ αριθµ. 170-7/2015 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων 
Νήσων για την συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην υποβολή των παρακάτω 
προτάσεων : Πρόταση «Premise - prevention measures improving seismic resiliencε» στα 
πλαίσια του προγράμματος "DG- Echo (humanitarian aid and civil protection) / Πρόταση 
«PASSAGE - Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime 
border regions » στα πλαίσια του προγράμματος "Interreg Europe 2014-2020" 

17. Την απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε 
τo έργο PASSAGE. 

18. Το από 11/04/2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020» με το οποίο 
ενημερώθηκε ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου για την ένταξη του έργου. 

19. Την συµφωνία εταιρικής συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ των εταίρων του 
έργου «PASSAGE - Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European 
maritime border regions». 

20. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 75-9/2016 (ΑΔΑ: 65ΨΓ7ΛΕ-1ΩΞ) απόσπασµα πρακτικού του 
Περιφερειακού Συµβουλίου Ιονίων Νήσων για την Έγκριση τελικής αποδοχής υλοποίησης 
έργου που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020 », εγγραφή στο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης 2016, έγκριση ανάθεσης επίβλεψης & υλοποίησης στο Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης (Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ορισμός του ως υπολόγου –
διαχειριστή. 

21. Το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ειδικότερα τη ΣΑΕΠ 322/2 στην οποία έχει 
περιληφθεί η Εθνική συμμετοχή του ανωτέρω έργου με Κ.Α. 2016ΕΠ32220000. 

22. Την υπ’ αριθμ. οικ.96211/39697 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης» με ημερομηνία εκδόσεως 07-11-2016 (ΑΔΑ: 
ΩΕΝΛ7ΛΕ-1ΜΨ)  

23. Τον προυπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον οποίο έχει περιληφθεί το έργο 
«ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
PASSAGE» με Κ.Α. 9899.10.017.007.001 (για την προχρηματοδότηση της κοινοτικής 
συνδρομής 85%). 

24. Το υπ’ αριθµ. 140-14/29-07-2017 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ιονίων Νήσων για το Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το πρόγραμμα «PASSAGE - 
Public Authorities Supporting low Carbon Growth in European maritime border regions» 
στα πλαίσια του προγράμματος "INTERREG EUROPE 2014-2020"» 

25. Το υπ’ αριθµ. 155-14/29-07-2017 απόσπασµα πρακτικού του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ιονίων Νήσων για την Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75-9/2016 Απόφασης του Περ. Συμβουλίου 
ως προς την ανάθεση επίβλεψης & υλοποίησης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
(Π.Τ.Α.) της Περιφέρειας του έργου «PASSAGE - Public Authorities Supporting low 
Carbon Growth in European maritime border regions» στα πλαίσια του προγράμματος 
"INTERREG EUROPE 2014-2020"» 

26. Την υπ’ αρ. οικ67029/27578/07-08-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για τη 
σύσταση της Ομάδας Διοίκησης Έργου. 

27. Την υπ’ αρ. 979-52/20-12-2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. περί «Έγκριση 
διάθεσης πίστωσης και όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την αναθεση "ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PASSAGE". 

28. Την υπ’ αρ. 2074/2000/27-12-2017 ανάληψη υποχρεωσης  
29. Την καταχώριση του πρωτογενούς µε  αριθµ. Α∆ΑΜ: 17REQ002447084 του έργου στο 

διαδικτυακό τόπο του Προγράµµατος ∆ιαύγεια και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ), 

30. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 
31. Τον προϋπολογισµό του έργου, 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού  
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής  των προσφορών είναι η 15/01/2018, ηµέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.µ.  
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κέρκυρας 
στην Κέρκυρα – Σαμάρα 13 στις 16/01/2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. 
Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν µε οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Σαμάρα 13, 
µέχρι την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, µε αποκλειστική 
ευθύνη των διαγωνιζοµένων. 
Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν µετά την ηµεροµηνία και 
ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους 
διαγωνιζόµενους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του 
∆ιαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr, www.pin.gov.gr η δε περίληψη σε όλα τα 
ανωτέρω καθώς και σε µια τοπική εφηµερίδα το κόστος της οποίας βαρύνει τον ανάδοχο 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από 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 τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν γ) λαµβάνουν 
τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

1.8 Αρµόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισµού 
1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 
2. Αρµόδια για τη ∆ιενέργεια & Αξιολόγηση των προσφορών του ∆ιαγωνισµού είναι η 

Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού του έργου PASSAGE 
3. Αρµόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του έργου 

PASSAGE 
4. Αρµόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής του έργου PASSAGE 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

 η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής , 
ήτοι : 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



59  

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B : ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥ∆) 

 Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του 
∆ιαδικτύου, στις διευθύνσεις: https://diavgeia.gov.gr , www.pin.gov.gr . 
Οι ενδιαφερόµενοι για τυχόν έντυπη παραλαβή και για επιπλέον πληροφορίες για τον παρόντα 
διαγωνισµό µπορούν να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη υπάλληλος Κυριακή 
Ελ. Κυριάκη, τηλ. 2661361537, φαξ: 2661030652 e-mail: k.kiriaki@pin.gov.gr κατά τις εργάσιµες 
ηµέρες ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09.00 – 14.00. 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της παρούσης σύµβασης και 
ταχυδροµικά, κατόπιν συνεννόησης µε την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς να φέρει την ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόµενο. 

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινήσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο οκτώ (8) 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται επίσης 
εγγράφως. Αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται µε άλλο τρόπο δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 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 της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητήθηκαν ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
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.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση 
οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη 
µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από 
το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την 
σφραγίδα ‘Apostile’ σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει 
να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί 
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∆ικηγόρων. 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη 
- µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, 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 ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών (φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα), που είναι εγκατεστηµένα σε: 

α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή προσφοράς. H 
Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονοµικών φορέων να περιβληθούν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύµβαση. 
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Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
∆εν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1α του Ν.4412/16. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- 
µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την 
πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
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Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε 
διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν 
η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω 
παραγράφων, εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµόσιου συµφέροντος, όπως 
ενδεικτικά δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος 
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 
αποκλεισµός, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, 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 παρ. 2 
του άρθρου 73 Ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας 
υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύµβασης, προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 
του Ν.4412/2016, 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. 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, 
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
οικονοµικός φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο 
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τη στρέβλωση του ανταγωνισµού, 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 
του Ν.4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, 
µέσα, 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή 
του οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, 
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του Ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε 
άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα, 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, 
προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης 
σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις, 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16 της παρούσας, 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να 
παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν 
αµφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί 
το δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και 
καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία. 

2.2.3.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε 
µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.6 Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει 
στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται 
από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα 
µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών 
µέτρων κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
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2.2.3.8 Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 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 προς 
παροχή υπηρεσιών. 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ετήσιο κύκλο εργασιών για 
τις τρεις τελευταίες οικονοµικές χρήσεις (έτη 2014, 2015, 2016) συναρτήσει της ηµεροµηνίας 
σύστασης του οικονοµικού φορέα, µεγαλύτερο ή  ίσο µε το 150% του ποσού χωρίς ΦΠΑ 24% της 
εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, ήτοι 32.491,94 €. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Το παρόν έργο που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Interreg Europe και Εθνικούς Πόρους, 
αποτελεί σηµαντικό µέσο εφαρµογής στρατηγικής περιφερειακής ανάπτυξης και επιλεγµένου 
εργαλείου πολιτικής Άξονα του τρέχοντος ΠΕΠ 2014-2020. 

Για το έργο απαιτείται τεχνική & επαγγελµατική ικανότητα, ειδική εµπειρία και γνώσεις σχετικά 
µε τη διαχείριση και υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τις υποχρεώσεις της έναντι 
κατά σειρά: του ίδιου του έργου και του επιλεχθέντος εργαλείου πολιτικής του ΠΕΠ 2014-2020, 
του επικεφαλής εταίρου, του δικτύου των εµπλεκοµένων µερών, του εταιρικού σχήµατος και της 
Εκτελεστικής Γραµµατείας του Προγράµµατος Interreg Europe. 

Απαιτείται λοιπόν από τον οικονοµικό φορέα τεχνική & επαγγελµατική ικανότητα, ειδική 
εµπειρία και γνώσεις για την ποιοτική & αποτελεσµατική υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 
του εν λόγω έργου του προγράµµατος Interreg Europe, ιδίως : 

 στα προγράμματα για επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και κατά 
περίπτωση Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,  

 την αντιμετώπιση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα.  

Η Οµάδα παροχής υπηρεσιών συµβούλου υλοποίησης του προγράµµατος PASSAGE θα διαθέτει 
τουλάχιστον τα εξής (3) τρία συνολικά µέλη: 

• Υπεύθυνος Έργου 

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου 

• Επιπλέον τουλάχιστον (1) άτοµo ως µέλος  

Υπεύθυνος έργου: 
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
1. Να διαθέτει µεταπτυχιακό (ή/και διδακτορικό) τίτλο σχετικό µε το περιβάλλον και τις 

εκπομπές άνθρακα 
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελµατική εµπειρία 
3. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής ομάδας 

έργου/επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου (εταίρου έργου ή/και αναδόχου 
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έργου) τεχνικού συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων 
(διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία (2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την 
μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή 
αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

4. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάσει κανόνων ΑΣΕΠ) 

Αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού:  
(1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των 
ανωτέρω.  
(2) Γνώση Αγγλικής: Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και 
η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.  

Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου: 
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
2. Να διαθέτει µεταπτυχιακό (ή/και διδακτορικό) τίτλο σχετικό µε το περιβάλλον  
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελµατική εµπειρία 
4. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής ομάδας 

έργου/επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου (εταίρου έργου ή/και αναδόχου 
έργου) τεχνικού συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων 
(διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία (2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την 
μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή 
αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

5. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάσει κανόνων ΑΣΕΠ) 

Αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού:  
(1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των 
ανωτέρω.  
(2) Γνώση Αγγλικής: Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και 
η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.  

Μέλη Οµάδας Έργου 

Η Οµάδα παροχής υπηρεσιών συµβούλου υλοποίησης προγράµµατος Passage θα περιλαµβανει 
τουλάχιστον ένα (1) µέλος µε τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα: 

1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία 
3. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως μέλος οµάδας έργου τεχνικού 

συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων (διασυνοριακά, διακρατικά, 
διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία 
(2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το 
περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

Αποδεικτικά:  

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
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υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον, τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου στο οποίο τα μέλη της 
ομάδας έργου συμμετείχαν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 και τα σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα, της παραγράφου 2.2.6 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. 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα ή µε τη σχετική επαγγελµατική εµπειρία, οι 
οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, µόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριµένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και χρηµατοοικονοµική 
επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού 
υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης. 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς  
α) δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  
β)πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 της παρούσης, προσκοµίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το προβλεπόµενο από 
το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.4412/2016 Προσαρµοσµένο Τυποποιηµένο Έντυπο Υπεύθυνης ∆ήλωσης 
(ΤΕΥ∆) (Β/3698/16- 11-2016), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα Β, το 
οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 
Το ΤΕΥ∆ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥ∆ σε επεξεργάσιµη µορφή είναι αναρτηµένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και το απαιτούµενο προς υποβολή προσαρµοσµένο 
ΤΕΥ∆ περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Β της παρούσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα/ ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής 
τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της 
προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 
σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που 
προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
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στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.2 της παρούσης: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα 
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. Η Α.Α. δύναται να ζητήσει επιπλέον 
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να 
καταβάλει εισφορές. 
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις 
χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου 
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι 
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας της 
παραγράφου 2.2.4 προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου Επιµελητηρίου ή του 
οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Άλλως δύναται να 
αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελµά τους είτε µε την προσκόµιση βεβαίωσης από αρµόδια 
φορολογική αρχή έναρξης εργασιών φυσικού ή νοµικού προσώπου είτε µε την προσκόµιση 
βεβαίωσης από αρµόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει ο κωδικός αριθµός 
δραστηριοτήτων είτε µε την προσκόµιση ένορκης δήλωσης ενώπιον συµβολαιογράφου στην 
οποία να αναφέρεται το ειδικό επάγγελµά τους. 
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Β. 3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν α) οικονοµικές καταστάσεις ή αποσπάσµατα 
οικονοµικών καταστάσεων στη περίπτωση που η δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων 
απαιτείται από τη νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ή 
β)δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονοµικές 
χρήσεις συναρτήσει της ηµεροµηνίας σύστασης του οικονοµικού φορέα (έτη 2013, 2014, 2015). 
Εάν ο οικονοµικός φορέας, για βάσιµο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6: 

Λόγω της πολυπλοκότητας, των εµπροσθοβαρών υποχρεώσεων σε εκκρεµότητα (που 
περιλαµβάνουν και την άµεση κάλυψη των αναλογικών υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
για τους πρώτους µήνες υλοποίησης του προγράµµατος) και του ιδιαιτέρου αντικειµένου του 
παρόντος έργου, ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας οφείλει να τεκµηριώσει την επαγγελµατική 
του ικανότητα και τεχνογνωσία σε αντικείµενα απολύτως σχετικά µε το υπό ανάθεση έργο. 

Ο Προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει τεκµηριωµένη εµπειρία στις Υπηρεσίες Τεχνικής 
Υποστήριξης σε έργα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο, είτε τη βιώσιμη 
ενεργειακή αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς, είτε τη μείωση εκπομπών CO2. 

Προς τεκµηρίωση της ανωτέρω εµπειρίας, ο Προσφέρων θα πρέπει να έχει υλοποιήσει στο 
πλαίσιο συγχρηµατοδούµενων έργων ή και χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους κατά την 
τελευταία πενταετία (2012-2016 και ‘Α Εξάµηνο 2017), τρία (3) τουλάχιστον έργα ως κύριος 
ανάδοχος για το ανωτέρω Θεµατικό Αντικείµενο  

Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει ότι καλύπτει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής, καταθέτοντας σχετικό Κατάλογο Έργων. Η τεκµηρίωση θα πρέπει να γίνει, επί 
ποινή αποκλεισµού, µέσω Καταλόγου Έργων που θα περιλαµβάνει αποκλειστικά και µόνο τα 
έργα Τεχνικού Συµβούλου, για τα οποία απαιτείται η εµπειρία και η ειδική τεχνική ικανότητα και 
επάρκεια που αναφέρονται ανωτέρω και όχι το σύνολο των έργων της επαγγελµατικής 
δραστηριότητας των υποψηφίων αναδόχων. 

Στον Κατάλογο Έργων, όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον ο τίτλος του έργου, ο 
χαρακτηρισµός του ως συγχρηµατοδούµενο, διαπεριφερειακό ή διασυνοριακό, το αντικείµενο 
των εργασιών του, οι ηµεροµηνίες έναρξης/ολοκλήρωσης του έργου, η κατάσταση του έργου 
(ολοκληρωµένο), τα έγγραφα τεκµηρίωσης και η θέση του ως κύριος ανάδοχος στην αντίστοιχη 
οµάδα έργου (αυτόνοµα ή µέσω ένωσης/κοινοπραξίας). 

Η εµπειρία αποδεικνύεται αποκλειστικά µε την προσκόµιση απλών ευανάγνωστων 
φωτοαντιγράφων εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης, οι οποίες θα πρέπει να 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από απλή ευανάγνωστη φωτοτυπία του πρωτοτύπου των 
αντίστοιχων συµβάσεων. 

Στις περιπτώσεις Κοινοπραξιών ή Ενώσεων Υποψηφίων η ζητούµενη εµπειρία υπολογίζεται 
αθροιστικά από όλα τα µέλη των υποψηφίων σχηµάτων και αποτυπώνεται σε ένα ενιαίο 
Κατάλογο Έργων (µε αναφορά στο µέλος της ένωσης που τη διαθέτει). 

Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας θα επισηµαίνει µε σαφήνεια ποια έργα καλύπτουν τις 
ανωτέρω προϋποθέσεις, παραθέτοντας τον παρακάτω πίνακα Έργων: 

Α/Α 
Τίτλος 

του 
Έργου 

Χαρακτηρισµ
ός του Έργου 
& Θεµατικό 
Αντικείµενο 
που καλύπτει 

Αντικείµενο 
των  

Εργασιών 
στους 

ζητούµενους 

Κύριος 
του 

Έργου 

Ηµεροµηνία 
Έναρξης 

Ηµεροµηνία 
Ολοκλήρωσης Κατάσταση 

Έγγραφα 
Τεκµηρίωσης 

Θέση: 
Επικεφαλής 
Ανάδοχος 
Σχήµατος 

Θέση: 
Επικεφαλής 
ως Μέλος 
Αναδόχου 
Ένωσης 

Θέση στην 
αντίστοιχη 

Οµάδα Έργου 
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Κατάλογος Έργων που τεκµηριώνουν την εµπειρία στο Θεµατικό Αντικείµενο: 

Από τους υποψηφίους αναδόχους απαιτείται η σύνθεση Ομάδας Έργου με τουλάχιστον τα εξής 
(3) τρία συνολικά μέλη:  

• Υπεύθυνος Έργου 

• Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου 

• Επιπλέον τουλάχιστον (1) άτοµo ως µέλος  

Υπεύθυνος έργου: 
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
2. Να διαθέτει µεταπτυχιακό (ή/και διδακτορικό) τίτλο σχετικό µε το περιβάλλον και τις 

εκπομπές άνθρακα 
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελµατική εµπειρία 
4. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής ομάδας 

έργου/επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου (εταίρου έργου ή/και αναδόχου 
έργου) τεχνικού συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων 
(διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία (2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την 
μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή 
αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

5. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάσει κανόνων ΑΣΕΠ) 

Αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού:  
(1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 
διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των 
ανωτέρω.  
(2) Γνώση Αγγλικής: Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και 
η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.  

Αναπληρωτής Υπεύθυνος έργου: 
1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης 
2. Να διαθέτει µεταπτυχιακό (ή/και διδακτορικό) τίτλο σχετικό µε το περιβάλλον  
3. Να διαθέτει τουλάχιστον 8ετή επαγγελµατική εµπειρία 
4. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως επικεφαλής ομάδας 

έργου/επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος ομάδας έργου (εταίρου έργου ή/και αναδόχου 
έργου) τεχνικού συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων 
(διασυνοριακά, διακρατικά, διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από 
εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία (2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την 
μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή 
αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

5. Να διαθέτει Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (βάσει κανόνων ΑΣΕΠ) 

Αποδεικτικά επί ποινή αποκλεισμού:  
(1) Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων, ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

τοµείς 
υπηρεσιών 
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διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των 
ανωτέρω.  
(2) Γνώση Αγγλικής: Όλοι οι τίτλοι ή έγγραφα για την απόδειξη της γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι και να κατατίθενται, ο ξενόγλωσσος τίτλος και 
η μετάφραση αυτού σε απλά αντίγραφα.  

Μέλη Οµάδας Έργου 

Η Οµάδα παροχής υπηρεσιών συµβούλου υλοποίησης προγράµµατος Passage θα περιλαµβανει 
τουλάχιστον ένα (1) µέλος µε τα παρακάτω ελάχιστα προσόντα: 

1. Να είναι απόφοιτος πανεπιστηµιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης 
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελµατική εµπειρία 
3. Να διαθέτει εµπειρία από την παροχή υπηρεσιών ως μέλος οµάδας έργου τεχνικού 

συµβούλου στην υλοποίηση τουλάχιστον τριών (3) έργων (διασυνοριακά, διακρατικά, 
διαπεριφερειακά και γενικότερα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή και χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους) την τελευταία 5ετία 
(2012 - 2016) που να σχετίζονται είτε με την μείωση εκπομπών άνθρακα, είτε με το 
περιβάλλον, είτε τη βιώσιμη ενεργειακή αποδοτικότητα των μέσων μεταφοράς. 

Αποδεικτικά:  

Η εμπειρία αποδεικνύεται με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Το βιογραφικό θα περιέχει 
υποχρεωτικά και κατάλογο (πίνακα) έργων ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον, τον τίτλο 
του έργου και τις ημερομηνίες έναρξης και ολοκλήρωσης του έργου στο οποίο τα μέλη της 
ομάδας έργου συμμετείχαν. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την 
προσκόμιση δικαιολογητικών για την απόδειξη των ανωτέρω. 
 

3. Υπεργολαβία 
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 
σε τρίτους την υλοποίηση τµήµατος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
τα ακόλουθα: 

3.1 Συµπληρωµένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις 
συνεργασίας. 

 
Περιγραφή τµήµατος Έργου που 
προτίθεται ο υποψήφιος οικονοµικός 
φορέας να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυµία 
Υπεργολάβου 

Ηµεροµηνία ∆ήλωσης 
Συνεργασίας 

 
3.2 Κατάλογο στελεχών του/των υπεργολάβου/υπεργολάβων που θα συµµετέχουν 

στην οµάδα έργου συνοδευόµενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικών των ως άνω 
σηµείων 2.5, 2.6, 2.7 

Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική 
µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν 
νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, 
δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.6. 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 ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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Β.7. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον 
σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Προσφορά η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιµή των 26.860,00 € με ΦΠΑ 24% και θα 
προκύψει αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων : 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
Κ1 Η ορθότητα αντίληψης από τον οικονοµικό 

φορέα του αντικειµένου και των απαιτήσεων της 
σύµβασης 

Σ1 40% 

Κ2 Η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της 
καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας της 
µεθοδολογίας υλοποίησης 

Σ2 30% 

Κ3 Η ορθολογική ανάλυση του αντικειµένου της 
σύµβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους 
µε τα ελάχιστα απα ιτούµενα παραδοτέα και το 
χρονοδιάγραµµα 

Σ3 20% 

Κ4 Η επάρκεια και σαφήνεια κατανοµής 
αρµοδιοτήτων στα µέλη της Οµάδας Εργου και τα 
επίπεδα διοίκησης 

Σ4 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

2.3.2 Βαθµολόγηση και κατάταξη προσφορών 
Η βαθµολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυµαίνεται από 100 βαθµούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε µέχρι τους 120 
βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριµένου κριτηρίου.  
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόµενο του επιµέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθµολογία του, η δε συνολική βαθµολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισµα των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται µε βάση τον παρακάτω τύπο : 
 
U = Σ1.Κ1 +Σ2 .Κ2+Σ3 .Κ3+Σ4 .Κ4 
δηλαδή U= 0,40*Κ1 +0,30*Κ2 +0,20*Κ3 + 0,10*Κ4 
 
Κριτήρια µε βαθµολογία µικρότερη από 100 βαθµούς που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας επιφέρουν την απόρριψη της 
προσφοράς. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον οικονοµικό φορέα µε το µεγαλύτερο αριθµό στο U. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες. 
∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 
Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονοµικό φορέα ή σε 
περίπτωση νοµικών προσώπων από το νόµιµο εκπρόσωπο αυτών. 
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Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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). 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη σε σφραγισµένο φάκελο. 
Οι Προσφορές µπορούν να αποστέλλονται µε οποιονδήποτε τρόπο, επί αποδείξει, µε την 
προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την καθορισµένη ηµέρα και 
ώρα µε ευθύνη του ενδιαφερόµενου. 
Προσφορά που είτε υποβλήθηκε µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε 
ταχυδροµήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφτασε έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, δεν θα λαµβάνεται 
υπόψη και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόµενο. 

2.4.3 Περιεχόµενο προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται σε ενιαίο φάκελο ή συσκευασία που περιλαµβάνει δύο 
σφραγισµένους υποφακέλους. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

 Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ" µε κεφαλαία γράµµατα 
 Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής 
 Ο πλήρης τίτλος της ∆ιακήρυξης και ο αριθµός πρωτοκόλλου αυτής. 
 Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισµού. 
 Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα. 

Ο πρώτος υποφάκελος περιλαµβάνει τα δικαιολογητικά συµµετοχής & ο δεύτερος την τεχνική 
προσφορά. 
 
∆εν απαιτείται η υποβολή οικονοµικής προσφοράς δεδοµένου πως ο ανάδοχος θα προκύψει 
αποκλειστικά βάσει ποιοτικών κριτηρίων. 
 
Κάθε φάκελος προσφοράς (Ενιαίος Φάκελος ή συσκευασία και στους υποφακέλους) θα φέρει 
τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής» 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν το προσαρµοσµένο τυποποιηµένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης 
(Τ.Ε.Υ.∆.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Το ΤΕΥ∆ 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος Α της Απόφασης 158/2016 
της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε 
τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ζητούµενο 
προσαρµοσµένο ΤΕΥ∆ αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Β). 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
προσαρµοσµένο Τ.Ε.Υ.∆. για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

2.4.5 Περιεχόµενα φακέλου « Τεχνική Προσφορά» 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο οικονοµικός φορέας πρέπει να 
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περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 

1. Περιγραφή από τον οικονοµικό φορέα του αντικειµένου και των απαιτήσεων 
του αντικειµένου της σύµβασης 

Θα περιλαµβάνονται κατά σειρά οι εκτιµήσεις – απόψεις του υποψηφίου Αναδόχου και µέσα 
από τις γνώσεις & την εµπειρία του (σε αντίστοιχα έργα συγχρηµατοδοτούµενων ή/και 
διασυνοριακών/διαπεριφερειακών Προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 
αλλά & το προγραµµατικό περιβάλλον συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΠΕΠ της ΠΙΝ 2014-
2020), σχετικά µε τις εξής ενότητες που αφορούν στην υλοποίηση του έργου σε σχέση µε τα 
πρότυπα υποβολής των Τεχνικών ∆ελτίων (Application Forms), το διαθέσιµο διαδικτυακά υλικό 
του προγράµµατος Interreg Europe για τα ενταγµένα έργα (προδιαγραφές, φυσικό αντικείµενο 
ανά άξονα, δηµοσιότητα και διαχείριση - www.interregeurope.eu) και τις πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται στην παρούσα: 
i. Πολιτικές και χωρικό πλαίσιο έργου για την ΠIN 

a) Εργαλείο πολιτικής 
b) ∆είκτες (*) 
c) Παρούσα Κατάσταση σε σχέση µε το εργαλείο πολιτικής (*) 
d) Περιφερειακή Οµάδα Εµπλεκοµένων (ΠΟΕ) (ή άλλως δίκτυο εµπλεκοµένων µερών)(*) 

ii. Εξεταζόµενο πρόβληµα έργου για την ΠIN 
iii. Στόχοι έργου για την ΠIN 
iv. Μεθοδολογία υλοποίησης προγράµµατος PASSAGE (κατά την πρακτική & τις τρέχουσες 
οδηγίες του προγράµµατος Interreg Europe) 

a) Κύρια στοιχεία µεθοδολογίας 
b) Περιφερειακή Οµάδα Εµπλεκοµένων (ΠΟΕ) (*) 
c) Αποτελέσµατα της µάθησης και Κατάλογος Καλών Πρακτικών (*) 
d) Ανάπτυξη των Περιφερειακών Σχεδίων ∆ράσης (*) 

v. Στρατηγική επικοινωνίας και δηµοσιότητας προγράµµατος PASSAGE 
a) Αποδέκτες στην ΠΙΝ 
b) Στρατηγικές κατευθύνσεις 
c) Στόχοι & (*) 
d) Οµάδες στόχων (*) 

vi. Καινοτόµος χαρακτήρας – ∆ιατηρησιµότητα αποτελεσµάτων προγράµµατος PASSAGE (*) 
a) Περιγραφή καινοτόµου χαρακτήρα (*) 
b) ∆ιασφάλιση διατηρησιµότητας αποτελεσµάτων (*) 

vii. Στοιχεία για την εταιρική διαχείριση του προγράµµατος PASSAGE (*) 
 
Σηµαντική Σηµείωση: Στοιχεία µε σήµανση (*) είναι προαιρετικά, αλλά εφόσον 
προετοιµαστούν από τους υποψηφίους αναδόχους, περιλαµβάνονται στην Τεχνική 
προσφορά και φυσικά συνάδουν µε το παρόν έργο και τη φιλοσοφία του, θα αποτιµηθούν 
και θα βαθµολογηθούν από την αρµόδια επιτροπή µε επιπλέον βαθµολογία. 
 

2. Ανάλυση - ειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσµατικότητας της 
µεθοδολογίας υλοποίησης του αντικειµένου της σύµβασης 

Θα περιλαµβάνονται κατά σειρά: 
viii. Τα τεχνικά µέσα και εργαλεία (που θα χρησιµοποιηθούν για την αποτελεσµατική υλοποίηση 
του Έργου). 
ix. Τη συγκεκριµένη µέθοδο διασφάλισης  ποιότητας (που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση 
του Έργου). 
x. Τη µέθοδο εκτίµησης και αντιµετώπισης των κινδύνων του Έργου. 
xi. Τη χρήση των καινοτόµων συστηµάτων διαχείρισης του έργου. 
xii. Την αναλυτική πρόταση για το σχήµα συνεργασίας και επικοινωνίας της Οµάδας Έργου µε 
την Αναθέτουσα Αρχή και τους συνολικότερα πιθανά εµπλεκόµενους φορείς ή ενδιαφερόµενους. 
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3. Ανάλυση του αντικειµένου της σύµβασης σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή 
τους µε τα ελάχιστα απαιτούµενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραµµα 

Θα περιλαµβάνονται κατά σειρά: 
Περιγραφή της προτεινόµενης αναλυτικής µεθοδολογίας για τις προσφερόµενες υπηρεσίες ανά 
παραδοτέο. 
Η περιγραφή γίνεται αναλυτικά ανά παραδοτέο και σχετική δράση για τα χρονικά στάδια – 
φάσεις µέρους του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος του έργου (συγκεντρωτικά το 
χρονοδιάγραµµα θα παρουσιάζεται και σε πίνακα) και τις περιλαµβανόµενες σε αυτό δράσεις και 
περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία που τεκµηριώνουν πληρέστερα την πρόταση κάθε υποψηφίου 
Αναδόχου. Θα απαντά επίσης στις επιµέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει 
πως ο υποψήφιος έχει κατανοήσει µε πληρότητα  και αρτιότητα το αντικείµενο της προκήρυξης. 
Θα περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή ανά παραδοτέο σε ότι αφορά τεχνικές εκθέσεις, 
εκθέσεις προόδου, τεχνικές συναντήσεις (ενδεικτικά περιεχόµενα εκθέσεων – πρακτικών 
εταιρικών συναντήσεων κ.α.) 

4. Κατανοµή αρµοδιοτήτων στα µέλη της Οµάδας Έργου και επίπεδα διοίκησης 
Θα περιλαµβάνονται κατά σειρά: 

xiii. Οργάνωση της Οµάδας Έργου 
xiv. Περιγραφή µελών Οµάδας Έργου – Αρµοδιότητες 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει µε ποινή αποκλεισµού να αναφέρει στις 4 ανωτέρω 
ζητούµενες ενότητες µε συγκεκριµένο και σαφή τρόπο την προτεινόµενη αναλυτική µεθοδολογία 
υλοποίησης για τα χρονικά στάδια του έργου και τις περιλαµβανόµενες σε αυτό δράσεις και 
οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου 
και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις του έργου, από την οποία να προκύπτει ότι έχει 
κατανοήσει µε πληρότητα και αρτιότητα το αντικείµενο της προκήρυξης. 
 
Σηµείωση που αφορά σε Παράρτηµα που υποχρεωτικά θα συνοδεύει την Τεχνική 
προσφορά: ∆εδοµένου πως το πρόγραµµα σε εταιρικό επίπεδο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και 
το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής είναι ιδιαιτέρως 
πιεστικό και εµπροσθοβαρές σε κρίσιµες για την αποτελεσµατικότητα του έργου 
υποχρεώσεις, απαιτείται από τους ενδιαφερόµενους υποψηφίους αναδόχους σηµαντική 
σχετική προετοιµασία τους στους τοµείς ενδιαφέροντος του έργου, ούτως ώστε σε 
περίπτωση ανάληψής του να αξιοποιήσουν άµεσα το υλικό που αναφέρεται ακόλουθα, στην 
υλοποίηση του. 
Η τεχνική προσφορά λοιπόν θα πρέπει να περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού σε 
παράρτηµα (τα περιεχόµενα του οποίου θα βαθµολογηθούν σε σχέση µε και στην ελληνική 
γλώσσα: 

 Τεχνογνωσία και επαγγελµατική εµπειρία υλοποίησης έργων που χρηµατοδοτήθηκαν 
από την Ε.Ε. περιόδου 2007-2016 και Α’ εξάµηνου 2017 

 Γνώσεις - δεξιότητες ως προς το νέο πρόγραµµα INTERREG EUROPE µε αναφορά στην 
προετοιµασία και συµµετοχή (πχ διερεύνηση πληροφοριών από δίκτυα εταίρων, 
εκδηλώσεις προγραµµάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό κλπ), του υποψηφίου αναδόχου 
ως προς την ενασχόληση του µε το πρόγραµµα Interreg Europe 

 Η δυνητική σύνδεση των εργαλείων πολιτικής προγραµµάτων του  INTERREG EUROPE 
µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2020 & το σχέδιο 
δράσης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της ίδιας περιόδου. 

 Παρουσίαση βασικών σηµείων του προγράµµατος INTERREG EUROPE µε ελάχιστες 
περιγραφικές ενότητες: 
a. Συνοπτική περιγραφή 
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b. Συνολικός Π/Υ 
c. Συνοπτική περιγραφή τοµέων προγράµµατος 
d. Βασικά χαρακτηριστικά προγράµµατος 
e. Ποσοστά χρηµατοδότησης 
f. Ειδικές συνθήκες 
g. Άλλες χρήσιµες πληροφορίες και Παραδείγµατα ∆υνητικών Έργων 

 Πρόταση µεθοδολογίας οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφερειακής Οµάδας 
Εµπλεκοµένων (ΠΟΕ) (στο επίπεδο της Π.Ε. Κέρκυρας) 

 Τι προβλέπει το ΠΕΠ 2014-2020 της ΠΙΝ σχετικά με τον Θεματικό Στόχο 3. 
 
H Τεχνική Προσφορά (πλην των Παραρτημάτων της) θα πρέπει να περιορίζεται σε 
μέγεθος περίπου των 40-100 σελίδων Α4 με ενδεικτικό μέγεθος γραμματοσειράς 10. 
 

2.4.6 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 
∆εν απαιτείται υποβολή φακέλου οικονοµικής προσφοράς. 

2.4.7 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα 10 
µηνών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 
προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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 και την εγγύηση συµµετοχής 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. 

2.4.8 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

a) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται 
στην παρούσα και ιδίως στις παραγράφους 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 2.4.7, 3.1, 
3.2 

b) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, 
δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

c) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 
αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν.4412/2016, 

d) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
e) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά 
µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς 
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είτε ως µέλη ενώσεων, 
f) η οποία είναι υπό αίρεση, 
g) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης. 

2.4.9 Ισότιµες και ισοδύναµες προσφορές 

1. Ισοδύναµες θεωρούνται οι προσφορές µε την ίδια συνολική τελική βαθµολογία µεταξύ δύο 
ή περισσοτέρων προσφερόντων, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 
2.3.2. 

2. Στην ως άνω περίπτωση της παρ. 1 η ανάθεση γίνεται µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 
αρµοδίου γνωµοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονοµικών 
φορέων. 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού, παρουσία των υποψηφίων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους, αν αυτοί το 
επιθυµούν. 
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ήτοι την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µε οποιοδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία : 
Το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη. Η αποσφράγιση διενεργείται 
δηµόσια, παρουσία των προσφερόντων/συµµετεχόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαµβάνουν γνώση των λοιπών συµµετεχόντων στη διαδικασία και 
των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 
 
Τα επιµέρους στάδια στην διαδικασία έχουν ως εξής: 
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συµµετοχής, 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το 
αρµόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρµόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και 
τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 
Οι προσφέροντες/συµµετέχοντες ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους ποχωρούν. 
 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, 
σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. 
 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται µε επιµέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους 
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συµµετέχοντες. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016. 
 
Η αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής & τεχνικής προσφοράς θα γίνει και 
σε µία δηµόσια συνεδρίαση βάσει του άρθρου 117 του Ν.4412/2016. 
 

3.1.1 Συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών 
Η συµπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών γίνεται σύµφωνα µε το 
άρθρο 102 του ν.4412/2016 όπου ορίζεται ότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν 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 πιο πάνω διευκρίνιση ή η συµπλήρωση αφορά µόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πληµµέλειες ή 
πρόδηλα τυπικά σφάλµατα που επιδέχονται διόρθωση ή συµπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
µονογραφών, διακεκοµµένη αρίθµηση, ελαττώµατα συσκευασίας και σήµανσης του φακέλου και 
των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύµβασης, που δεν 
επιφέρουν έννοµες συνέπειες ως προς το περιεχόµενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νοµιµοποιητικά στοιχεία, πληµµελής σήµανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), µεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δοµής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγµατα, 
υποχρεωτικά ή µη, που θεσπίζονται µε νόµο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύµβασης. 
Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά µόνο η διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Η διευκρίνιση ή η συµπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση µεταχείριση των 
οικονοµικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή µεταχείριση συγκεκριµένου οικονοµικού 
φορέα. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 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 προσφοράς 
που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σηµασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλµατα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι 
µπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσµα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέµιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στη 
συγκεκριµένη προσφορά σε σχέση µε τις λοιπές. 
Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη 
διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 
Σύµφωνα µε το άρθρο 103 του Ν.4412/2016 µετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα 
αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την 
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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 που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2 της παρούσας διακήρυξης για τη 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 αυτής καθώς και για την πλήρωση 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.7 αυτής. 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος 
παραδίδεται στο αρµόδιο όργανο αξιολόγησης. 
Αν µετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκοµισθεί 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 ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα 
να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 
που υπέβαλε την αµέσως επόµενη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Τ.Ε.Υ.∆., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία µαταιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού 
από την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για 
τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί επί αποδείξει µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως τηλεοµοιοτυπία, 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο κλπ, την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, σύµφωνα µε το 
άρθρο 100 του Ν. 4412/2016. 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της 
παραγράφου 2.2.8.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού 
εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα 
στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη καλύτερη προσφορά κοκ. 
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3.4 Ενστάσεις 
Οι Προσφέροντες, σύµφωνα µε το άρθρο 127 του Ν.4412/16, δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση 
κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσµία άσκησης της οποίας είναι πέντε (5) ηµέρες 
από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα. Για 
την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης η ένσταση υποβάλλεται µέχρι πέντε (5) ηµέρες πριν 
από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει 
αιτιολογηµένα, κατόπιν γνωµοδότησης της αρµόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, 
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 ένστασης προσκοµίζεται υποχρεωτικά παράβολο κατάθεσης, υπέρ του 
∆ηµοσίου, ποσού που ισούται µε το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιµώµενης αξίας της 
σύµβασης, χωρίς ΦΠΑ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
µε πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο. 
Οι οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή 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 συµµετεχόντων, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τα έγγραφα της σύµβασης ή β) στην περίπτωση του τελευταίου 
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105. 
Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης µπορεί να λάβει χώρα µε ειδικώς 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου και 
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 ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείµενο, 
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύµβασης, δ) αν η 
επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως µη συµφέρουσα από οικονοµική άποψη, ε) στην περίπτωση της 
παραγράφου 4 του άρθρου 97 του Ν.4412/2016 
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος όπως ιδίως δηµόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
Αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη 
διαδικασία ή να αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της 
από το σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
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.4412/16, εφόσον, στην τελευταία αυτή 
περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
 

4.ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
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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 στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας. 
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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσµου. 

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο 
Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς 
τους. 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις 
απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της 
διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/ των τµηµάτων της σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
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γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται 
να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον, προκειµένου να µην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει 
τους ως άνω λόγους και για τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω 
ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 
του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση - επέκταση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 

4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
4.6.1 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 ∆υνατότητα επέκτασης της σύµβασης 
Το παρόν έργο αφορά στην εκπλήρωση των αναφερόµενων υποχρεώσεων της Αναθέτουσας 
Αρχής του προγράµµατος, που ολοκληρώνεται στις 31/12/2019. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να επεκτείνει τη διάρκεια της σχετικής σύµβασης 
µετά από πρόταση προς τον ανάδοχο, µε υποχρεώσεις - παραδοτέα και τίµηµα αντίστοιχα του 
παρόντος, όπως αυτά πολύ συνοπτικά περιλαµβάνονται στο εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο του 
προγράµµατος. 
 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωµής 
Η πληρωµή του Συµβατικού Τιµήµατος του Έργου θα γίνεται τµηµατικά µετά την παραλαβή των 
παραδοτέων από την αρµόδια Επιτροπή και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων όπως 
προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµά τους στο Παράρτηµα Α και σύµφωνα µε το κόστος που έχει 
προσφερθεί από τον ανάδοχο. 
Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του N. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί. 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. 
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Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εκδοθεί : 
 Η υπ’ αριθμ. οικ.96211/39697 απόφαση του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Ιονίων 

Νήσων με θέμα: «Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης» με ημερομηνία εκδόσεως 07-11-2016 
(ΑΔΑ: ΩΕΝΛ7ΛΕ-1ΜΨ)  

 Η υπ’ αρ. 2074/2000/27-12-2017 (ΑΔΑ: Ω2Α27ΛΕ-ΞΚ9) Απόφαση Ανάληψης 
υποχρέωσης. 

 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 
5.2.1 Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
παρατάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη 
συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η 
προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσµίας συµµόρφωσης. 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλεται, µετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισµός από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
5.2.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου µετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύµβασης και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόµενης συνολικής διάρκειας της σύµβασης ή σε περίπτωση τµηµατικών/ενδιαµέσων 
προθεσµιών της αντίστοιχης προθεσµίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συµβατικής 
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συµβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσµα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τµηµατικών προθεσµιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόµενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύµβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τµηµατικές προθεσµίες παρασχεθούν µέσα στη συνολική της διάρκεια και 
τις εγκεκριµένες παρατάσεις αυτής και µε την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύµβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
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. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα 
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από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης 

6.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την Ομάδα Διοίκησης του Έργου η οποία και θα εισηγείται για όλα τα ζητήµατα που 
αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύµβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβληµένων µέτρων 
λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειµένου και παράταση της διάρκειας της σύµβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 
της σύµβασης ως επόπτη µε καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας (μέλος της 
ΟΔΕ). Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας 
υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων, στους οποίους 
ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της 
σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. 
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύµβαση µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης. 

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης 

6.2.1 Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της και έως την 31-
12-2019. Για τα επιµέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων 
ορίζονται τµηµατικές /ενδιάµεσες αποκλειστικές προθεσµίες σύµφωνα µε το 
χρονοδιάγραµµα που περιγράφεται στο Παράρτηµα Α της παρούσης. 

6.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µετά από 
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής ύστερα από 
σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
µετά τη λήξη της διάρκειας της σύµβασης, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης 
Η παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 
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, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύµβασης 
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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, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο µε απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 30 
ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 
την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωµή του αναδόχου, 
πραγµατοποιούνται οι προβλεπόµενοι από τη σύµβαση έλεγχοι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 
του άρθρου 218 του Ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόµενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή µέρους των παρεχόµενων υπηρεσιών ή /και 
παραδοτέων µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής µπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών µε άλλα, που να είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης, µέσα σε τακτή προθεσµία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται µετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, η προθεσµία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύµβασης, 
ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύµφωνα µε το άρθρο 218 του Ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσµης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν µέσα 
στην προθεσµία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόµενες κυρώσεις. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης 
Αντικείµενο του προκηρυσσόµενου έργου είναι η ανάδειξη του αναδόχου «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «PASSAGE»» στο πλαίσιο του 
προγράµµατος Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border 
regions, µε ακρωνύµιο PASSAGE και κωδικό PGI00066 που έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα 
Interreg Europe. 
 

Πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE/ PASSAGE - 
Public AuthoritieS Supporting low cArbon Growth in European maritime border 
regions» στα πλαίσια του προγράμματος "INTERREG EUROPE 2014-2020" 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Συμβούλιο Περιοχής του Pas de Calais (Pas de Calais County 
Council)- Γαλλία, το Συμβούλιο Περιοχής του Κέντ (Kent County Council) - Μεγάλη Βρετανία, 
το Εμπορικό Επιμελητήριο της Μπάστια και Άνω – Κορσικής (Chamber of Commerce and 
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Industry of Bastia and Haute Corse) – Γαλλία, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Λιβόρνο 
(Chamber of Commerce of Livorno) – Ιταλία, η Επαρχία του Λέτσε (Province of Lecce) – Ιταλία, 
η Μ.Κ.Ο «INNOPOLIS»(InnoPolis: "Centre for Innovation & Culture") – Ελλάδα, το 
Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας (Regional Council of Vlora) – Αλβανία, το Περιφερειακό 
Συμβούλιο της περιφέρειας Helsinki Uusimaa (Helsinki Uusimaa Regional Council) – 
Φινλανδία, η τοπική κυβέρνηση της επαρχίας του Χαργιού (Harju County Government) – 
Εσθονία και ο αναπτυξιακός οργανισμός Femern Belt (Femern Belt Development) - Δανία 
συνεργάσθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης την οποία εξέδωσε το Interreg Europe 2014-
2020, για την υποβολή της πρότασης με τίτλο «PASSAGE - Public AuthoritieS Supporting low 
cArbon Growth in European maritime border regions». Το έργο εντάχθηκε με το από 11/04/2016 
έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος. 

Το έργο εμπίπτει στη θεματική προτεραιότητα 3 «Βελτίωση της εφαρμογής των 
πολιτικών και των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, ιδίως στα προγράμματα για 
επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση και, κατά περίπτωση Προγράμματα Εδαφικής 
Συνεργασίας, την αντιμετώπιση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα».  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.927.252,00€ και το 85% του 
Προϋπολογισμού καλύπτεται από Κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ), ενώ το 15% από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων.  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ :  
Λόγω της γεωγραφίας τους, τα στενά της Ευρώπης βρίσκονται στο επίκεντρο των 

περιφερειών με θαλάσσια σύνορα. Ως σημαντικά σημεία διόδου, συγκεντρώνουν τις ροές και τις 
δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την σημαντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις 
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Οι περιοχές των «στενών» δεν επωφελούνται μόνο από 
τις διεθνείς θαλάσσιες ροές από την άποψη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και 
πλήγονται άμεσα τόσο από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυτών των ροών και των 
συναφών δραστηριοτήτων τους, αλλά και από τις εσωτερικές μεταφορές, στις οποίες οι τοπικές 
αρχές έχουν πολύ περιορισμένο έλεγχο. Τα θαλάσσια σύνορα είναι ένα ξεκάθαρο εμπόδιο για 
την ανάπτυξη αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων στρατηγικών χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα για την πρόληψη της περαιτέρω ρύπανσης στα στενά. Τα θαλάσσια 
προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας (INTERREG A), είναι το κύριο μέσο πολιτικής που 
ενθαρρύνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για τα θαλάσσια σύνορα, αλλά η 
γενικότερη πρόκληση χαμηλών εκπομπών άνθρακα συχνά υποτιμάται. Για αυτό το λόγο, ο 
στόχος αυτού του προγράμματος είναι να αυξηθεί η συνεκτίμηση των προκλήσεων χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα μέσα στις 5 περιοχές των θαλάσσιων συνόρων (9 περιφέρειες της ΕΕ και 1 
εκτός ΕΕ) μέσω των συνεπειών 5 θαλάσσιων προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας και 
μίας περιφερειακής πολιτικής. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον προσδιορισμό του τρόπου 
διαχείρισης της διασυνοριακής συνεργασίας, ενσωματώνοντας μέσω ειδικής μελέτης για την 
πρόκληση χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τις διαφορετικές προτεραιότητες του κάθε 
προγράμματος. Οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν με τις διαχειριστικές και κυβερνητικές 
αρχές των προγραμμάτων θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας για να εξασφαλιστεί μια 
πραγματική αλλαγή πολιτικής έως το 2019. Οι τοπικοί παράγοντες που συμμετέχουν σε 
πρωτοβουλίες διασυνοριακής θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του έργου, για να 4 
προσφέρουν την εδαφική εμπειρογνωμοσύνη τους και να καθιερώσουν μια μόνιμη εδαφική 
αλλαγή, μέσω ανανεωμένων προσεγγίσεων που θα ωφελήσουν τον πληθυσμό των περιφερειών - 
εταίρων.  

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  
Το κύριο αναμενόμενο αποτέλεσμα του έργου είναι η βελτίωση των 6 μέσων πολιτικής 

στα οποία απευθύνεται (5 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας και 1 περιφερειακής 
στρατηγικής), για την καλύτερη εξέταση της πρόκλησης χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις 
παραμεθόριες θαλάσσιες περιοχές. Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα, το έργο θα παράγει 
συγκεκριμένα αποτελέσματα:  

 11 διαπεριφερειακές εκδηλώσεις (6 σεμινάρια στη Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Αλβανία και την Ιταλία, 3 θεματικά εργαστήρια στη Φινλανδία, την Ιταλία και 
τη Γαλλία, 1 εναρκτήριο πολιτικό συνέδριο και 1 τελικό πολιτικό συνέδριο στη Γαλλία)  



86  

 6 τοπικές ομάδες ενδιαφερομένων που συντονίζονται από τους εταίρους (48 
συναντήσεις συνολικά)  

 1 Μελέτη εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οποία θα δώσει μια γενική επισκόπηση 
της δραστηριότητας εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα σε 5 ευρωπαϊκές περιφέρειες με 
θαλάσσια σύνορα. Θα δώσει τη δυνατότητα στους εταίρους να ιεραρχήσουν τις δράσεις 
τους και την καλύτερη στόχευση των στρατηγικών ευαισθητοποίησης χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα.  

 1 Έκθεση με «συστάσεις πολιτικών». Η έκθεση αυτή θα υλοποιηθεί από τον επικεφαλής 
εταίρο σε συνεργασία με κάθε εταίρο κατά το τελευταίο εξάμηνο της Φάσης 1. Θα είναι 
μια σύνθεση των κυριότερων αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας που 
περιλαμβάνει:  

o Τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα  
o Θα προσδιορίζονται τα καλύτερα παραδείγματα της χαμηλής εκπομπών 

άνθρακα των περιφερειακών και διασυνοριακών πρωτοβουλιών  
o Η οριζόντια θαλάσσια διάσταση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα o 

Οι καλύτερες στρατηγικές για να προκαλέσουν μια εδαφική αλλαγή.  
o 6 σχέδια δράσης, με στόχο την εφαρμογή των δράσεων για τη βελτίωση των 

στοχευμένων πολιτικών & μέσων και να προκληθεί μια εδαφική αλλαγή. Κάθε 
σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης που 
θα προχωρά πέρα από την αλλαγή πολιτικής και σκοπό θα έχει την αλλαγή των 
συμπεριφορών στις διασυνοριακές πρωτοβουλίες από τους τοπικούς φορείς. 
Στα σχέδια δράσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρούσα κατάσταση 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε κάθε θαλάσσια περιοχή, και να 
προταθούν εξειδικευμένες λύσεις. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν, με 
σκοπό να επηρεάσουν τα «επιλεγμένα μέσα πολιτικής» και να 
ευαισθητοποιήσουν τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με το παρακάτω πλάνο 
επικοινωνίας :  

o 1 ιστοσελίδα του προγράμματος που θα φιλοξενείται στην ιστοσελίδα του 
INTERREG EUROPE και θα συνδέεται με τις ιστοσελίδες των θεσμικών εταίρων  

o 1 ομάδα LinkedIn αφιερωμένη στο έργο, που θα ενημερώνεται με τις σχετικές 
πληροφορίες για τις δραστηριότητες του έργου  

o 2 δελτία τύπου, που θα μεταδοθούν με την ευκαιρία του εναρκτήριου πολιτικού 
συνεδρίου και του τελικού πολιτικού συνεδρίου  

o 1 αφίσα του έργου η οποία θα τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο από κάθε εταίρο  
o 1 φυλλάδιο του έργου (2.200 αντίτυπα)  
o Τουλάχιστον 6 επικοινωνιακές δράσεις σύμφωνα με το σχέδιο δράσης Τέλος, 

συγκεκριμένες δράσεις δημοσιότητας προτείνονται προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση του έργου:  

o 1 ειδικό τμήμα πρόκειται να παραχωρηθεί χωρίς κόστος, στην υπάρχουσα 
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τα Στενά (European Straits 
Initiative), προκειμένου να ενισχυθεί η επικοινωνία μεταξύ των εταίρων και να 
κοινοποιούνται έγγραφα σχετικά με το έργο.  

o 11 συντονιστικές επιτροπές και κατάλληλο υλικό διαχείρισης (σύμφωνο 
εταιρικής σχέσης, κατευθυντήριες γραμμές του έργου κ.λπ.)  

o 6 εκθέσεις προόδου, θα γραφτούν σε συνεργασία του κάθε εταίρου με τον 
Επικεφαλής Εταίρο.  

Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες με ημερομηνία έναρξης 01/04/2016 και 
προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 31/03/2020 και πρόκειται να υλοποιηθεί σε 2 φάσεις (από 
24 μήνες η καθεμιά). Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανέρχεται 
σε 101.289,00 ευρώ.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
Σημείωση: Τα παραδοτέα του έργου στο εταιρικό επίπεδο θα είναι στην αγγλική και στην 
ελληνική γλώσσα όπως ορίζεται παρακάτω, εκτός από τα παραδοτέα που αφορούν μόνο στην 
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Αναθέτουσα Αρχή και θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής για 
τις προβλεπόμενες συναντήσεις του παρόντος έργου, περιλαμβάνονται στο τελικό συμβατικό 
ποσό της αμοιβής του αναδόχου. Το έργο και οι υπηρεσίες του αναδόχου θα ολοκληρωθούν στις 
31.12.2019. 
 
Παρακάτω περιγράφονται οι δράσεις και τα παραδοτέα του έργου, που θα ανατεθούν στο 
πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης,όπως κατανέμονται στις 2 φάσεις του έργου. 

Σχέδιο Εργασιών του Προγράµµατος - ΦΑΣΗ 1  
 

ΦΑΣΗ 1: ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

1.1.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης εκπομπών άνθρακα 
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων σε τοπικό επίπεδο για την υφιστάμενη κατάσταση στην 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων και ειδικότερα στη Πε Κέρκυρας σχετικά με τις πηγές και επιπτώσεις 
εκπομπών άνθρακα.   
Ο Ανάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
περιφέρεια Ιονίων Nήσων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής 
εταίρου. 
Προϋπολογισμός δράσης : 5.000 € 

1.2.1 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στις μεταφορές  
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων σε τοπικό επίπεδο για την υφιστάμενη κατάσταση στην 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων σχετικά με τις μεταφορές.   
ΟΑνάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
περιφέρεια Ιονίων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής εταίρου. 
Προϋπολογισμός δράσης : 2.000 € 

1.2.2 Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης για το περιβάλλον και τις μεταφορές 
στον τουρισμό  
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων σε τοπικό επίπεδο για την υφιστάμενη κατάσταση στην 
Περιφέρεια Ιονίων σχετικά με το περιβάλλον και τις μεταφορές στον τουρισμό.   
ΟΑνάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής 
εταίρου. 
Προϋπολογισμός δράσης : 3.000 € 

1.3.1 Καταγραφή καλών πρακτικών σε θέματα καινοτομίας, επιχειρηματικότητας 
και κοινωνικής συνοχής  
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων σε τοπικό επίπεδο για την υφιστάμενη κατάσταση στην 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων σχετικά με την καινοτομία, επιχειρηματικότητα και κοινωνική 
συνοχή.   
ΟΑνάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής 
εταίρου. 
Προϋπολογισμόςδράσης : 3.000 € 

1.3.2 Μελέτη περιπτώσεων της θαλάσσιας διάστασης μιας οικονομίας χαμηλών 
εκπομπών στην περιφέρεια Ιονίων  
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων των επιπτώσεων στη θαλάσσια σύνδεση σε τοπικό 
επίπεδο στην Περιφέρεια Ιονίων Nήσων της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  
ΟΑνάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
Περιφέρεια Ιονίων Nήσων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής 
εταίρου. 
Προϋπολογισμόςδράσης : 4.000 € 

1.4.1 PASSAGE σεμινάριο έργου στο Κέντ, ΗΒ 
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Το 7ο σεμινάριο ανταλλαγής τεχνογνωσίας του έργου PASSAGE έχει ως αντικείμενο στην 
παρουσίαση και ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της μελέτης εκπομπών άνθρακα στις πέντε (5) 
θαλάσσιες συνοριακές περιοχές του εταιρικού σχήματος.  Αποτελεί το 3ο μιας σειράς τριών (3) 
σεμιναρίων για τον καθορισμό των Σχεδίων Δράσης σε κάθε περιοχή των εταίρων 

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η διοργάνωση της συμμετοχής 1 εκπροσώπου (αιρετού ή 
τοπικού σχετικού φορέα) στο σεμινάριο του έργου στο Κέντ, ΗΒ, και κάλυψη των εξόδων 
μετακίνησης και διαμονής του (3 διανυκτερεύσεις). 
Προϋπολογισμός δράσης : Μετακίνηση (1 άτομο, αεροπορικό εισιτήριο) 500 € 
Διανυκτέρευση (1 άτομο, 3 βράδια) 240 € 

Σύνολο : 740 € 

1.4.2 Οριστικοποίηση και ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων  
Συγκέντρωση και καταγραφή στοιχείων των επιπτώσεων στη θαλάσσια σύνδεση σε τοπικό 
επίπεδο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  
Ο Ανάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τα δεδομένα για την 
περιφέρεια Ιονίων σύμφωνα με τη μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής εταίρου. 
Προϋπολογισμός δράσης : 4.000 € 

ΦΑΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.5.1 Διαμόρφωση (γραφιστική επιμέλεια) και εκτύπωση της τελικής έκθεσης του 
Σχεδίου Δράσης της περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
Ο Ανάδοχος θα φροντίσει για την γραφιστική επιμέλεια και εκτύπωση του Σχεδίου Δράσης στην 
τελική μορφή (σχήμα και αριθμό σελίδων) που θα δοθεί από τον επικεφαλής εταίρο.  Η τελική 
έκθεση θα παραδοθεί σε 200 αντίτυπα  
Προϋπολογισμόςδράσης : 2.000 € 

1.6 Project seminar in Vlora, AL  11/2018 

1.6.1 Αναφορά σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  
Ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει έκθεση - αναφορά σχετικά με την πορεία υλοποίησης του Σχεδιου 
Δράσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων  
Προϋπολογισμόςδράσης : 1.000 € 

1.7.1 PASSAGE συνέδριο ολοκλήρωσης έργου στην Pas-de-Calais, Γαλλία  
Στο συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου Passage, στο Pas-de-Calais, Γαλλία έδρα του επικεφαλής 
εταίρου,  θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι.  Θα γίνει παρουσίαση των συμπερασμάτων από τα 
σεμινάρια ανταλλαγής τεχνογνωσίας από τους εταίρους καθώς και η επίτευξη των στόχων του 
έργου και των Σχεδίων Δράσης που καταρτίστηκαν για κάθε περιοχή.  
Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η διοργάνωση της συμμετοχής 2 εκπροσώπων (αιρετών ή 
τοπικών σχετικών φορέων) στο συνέδριο ολοκλήρωσης του έργου στην Pas-de-Calais, Γαλλία 
και κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους (2 διανυκτερεύσεις). 
Προϋπολογισμός δράσης : Μετακίνηση (2 άτομα, αεροπορικό εισιτήριο) 800 € 
Διανυκτέρευση (2 άτομα, 2 βράδια) 320 € 

Σύνολο : 1.120 € 

1.7.2Συμμετοχή στη διαμόρφωση του κειμένου πολιτικής  
Η Περιφέρεια Ιονίων θα συμμετέχει με όλους τους εταίρους στη διαμόρφωση του κειμένου 
πολιτικής με βάση τα αποτελέσματα της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και τις προτεραιότητες των 
Σχεδίων Δράσης σε κάθε περιοχή.  
ΟΑνάδοχοςθα παραδώσει έκθεση - αναφορά που θα περιλαμβάνει τις προτάσεις πολιτικής όπως 
θα έχουν προκύψει μετά τη σχετική διαβούλευση με τους τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς και 
τις προτεραιότητες του τοπικού Σχεδίου Δράσης για την περιφέρεια Ιονίων σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία και το υπόδειγμα του επικεφαλής εταίρου. 
Προϋπολογισμόςδράσης : 1.000,00 € 
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Συνολικός προϋπολογισμός : 26.860,00€ 
 

Χρονοδιάγραµµα 
Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των δράσεων αναφέρεται ανωτέρω στην αναλυτική περιγραφή 
του έργου. Τα επιµέρους παραδοτέα του Τεχνικού Συµβούλου υποβάλλονται σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Παράδοση Π/Υ (µε 
ΦΠΑ) 

Π/Υ (χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΦΑΣΗ 1 

1.1.1 Παραδοτέο 1.1.1 ΕΩΣ 15/2/2018 5.000,00 4.032,26 

1.2.1 Παραδοτέο 1.2.1 ΕΩΣ 15/2/2018 2.000,00 1.612,90 

1.2.2 Παραδοτέο 1.2.2 ΕΩΣ 15/2/2018 3.000,00 2.419,35 

1.3.1 Παραδοτέο 1.3.1 ΕΩΣ 15/2/2018 3.000,00 2.419,35 

1.3.2 Παραδοτέο 1.3.2 ΕΩΣ 15/2/2018 4.000,00 3.225,81 

1.4.1 Παραδοτέο 1.4.1 ΕΩΣ 31/3/2018 740,00 596,77 

1.4.2 Παραδοτέο 1.4.2 ΕΩΣ 15/2/2018 4.000,00 3.225,81 

ΦΑΣΗ 2 

1.5.1 Παραδοτέο 1.5.1 ΕΩΣ 30/9/2018 2.000,00 1.612,90 

1.6.1 Παραδοτέο 1.6.1 ΕΩΣ 15/11/2018 1.000,00 806,45 

1.7.1 Παραδοτέο 1.7.1 ΕΩΣ 30/9/2019 1.120,00 
903,23 

1.7.2 Παραδοτέο 1.7.2 ΕΩΣ 30/09/2019 1.000,00 806,45 
ΣΥΝΟΛΟ 26.860,00 21.661,29 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β -ΤΕΥ∆ 
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/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

 

 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 
 
 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή επέλεξε να περιορίσει τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε τα 
κριτήρια επιλογής σε µία και µόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονοµικοί φορείς πληρούν όλα 
τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). 
Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στην ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 15 Απόφαση 161/2016 
(Α∆ΑΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)- ΘΕΜΑ: Οδηγίες συµπλήρωσης για το “Τυποποιηµένο Έντυπο 
Υπεύθυνης ∆ήλωσης (ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” / Σελίδα 4 – Σηµείο 
2 µε παραποµπή στο σχόλιο Νο 10, ειδική σύσταση σχετικά µε συνοπτικούς διαγωνισµούς. 
 
Σημειώνεται πως ενδέχεται στη συνέχεια κατά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού να ζητηθούν 
περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση. 

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

- Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονοµασία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5008] 
- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Σαμάρα 13 – Κέρκυρα 49100 
- Αρµόδιος για πληροφορίες: Κυριακή Ελ. Κυριάκη 
- τηλ. 2661361537, fax 2661030652,  
- Hλ.. ταχυδρομείο : k.kiriaki@pin.gov.gr  
- Ηλ. ταλχυδροµείο: pv@pvaigaiou.gov.gr 
- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pin.gov.gr   
Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού
CPV):  
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘’PASSAGE’’»  - 
71621000-7 
- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : 114182/46160/29-12-
2017 



91  

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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 
τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

 
 

∆ηλώνω ότι ως υποψήφιος οικονοµικός φορέας 
πληρώ όλα τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής 
του παρόντος συνοπτικού διαγωνισµού 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη 
Ι – IΙ ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιiii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνiv. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 
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 Δήλώσης για τους σκοπούς της υπ’ αρ. ……………../…-…-2017 Διακηρυξης Συνοπτικού 
Διαγωνισμού,  Α∆ΑΜ Εγκεκριµένου Αιτήµατος: χχχχχχχχχχχχχχχχ, Α∆Α: xxxxxxxxxxx που δηµοσιεύτηκε 
στη σελίδα: χχχχχχ. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 
θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

iv 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.  


