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ΟΡΟΙ ΔΙΑΞΗΡΥΞΗΣ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει  της βέλτιστης
σχέσης  ποιότητας  –  τιμής, για την παροχή υπηρεσιών:  «Συνοδευτικά
Μέτρα και Υπηρεσίες στα πλαίσια της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ
2015-2016» ΚΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000194 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»» στα
πλαίσια της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό  ΟΠΣ
5000194  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ««Επισιτιστικής  και  Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

Συνολικού προϋπολογισμού 73.966,00 ευρώ με ΦΠΑ (59.650,00 ευρώ
άνευ ΦΠΑ)
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1  Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία
Δήμος Καρδίτσας / Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Ταχυδρομική Διεύθυνση Ν. Πλαστήρα 62
Πόλη Καρδίτσα
Ταχυδρομικός Κωδικός 43100
Τηλέφωνο 2441354721
Φαξ 2441354711
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Βάϊος Τίγκας
Διεύθυνση στο διαδίκτυο https://dimoskarditsas.gov.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  ο Δήμος  Καρδίτσας  (ΟΤΑ Α’ βαθμού) και ανήκει στην
Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η  κύρια  δραστηριότητα  της  Αναθέτουσας  Αρχής  είναι  «Γενικές  Δημόσιες
Υπηρεσίες».

Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη, πλήρη,  άμεση  &
δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  ΚΕΝΤΡΙΚΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ  ΜΗΤΡΩΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του δήμου
https://dimoskarditsas.gov.gr/
β) Περαιτέρω πληροφορίες  είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
https://dimoskarditsas.gov.gr/ και στο τηλέφωνο 2441354721.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου
117  του  Ν.  4412/16  και  υπό  τις  προϋποθέσεις  του  νόμου  αυτού  όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, ύστερα από χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, από
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (αρθρ.
121 παρ. 1 γ΄ Ν. 4412/2016).

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ 2016ΣΕ09380006. Η δαπάνη για την εν λόγω
σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α. 70.03-7425.0063  σχετική  πίστωση  του
προϋπολογισμού εξόδων του δήμου του οικονομικού έτους 2020.
Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται  στην  Πράξη  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
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ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» – ΚΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5000194, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής
και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους
Απόρους  (Τ.Ε.Β.Α.)  2014-2020» με  βάση  την  απόφαση ένταξης  με  αρ.  πρωτ.
989/19-05-2016.  Η  παρούσα  σύμβαση  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με
στόχο την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων
αναγκών με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται
σύμφωνα με τις  ανάγκες του πληθυσμού (ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, ενηλίκων,
εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ Καρδίτσας, με στόχο τη κατανόηση του προβλήματος
και  των  παραγόντων  που  τους  επηρεάζουν,  συμβάλλοντας  στην  καλή  ψυχική
υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

Α.Α. Είδος / CPV

1.
(CPV): 85312300-2: «Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών με
δευτερεύον κωδικό (CPV): 85320000-8 «Κοινωνικές Υπηρεσίες»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των εργασιών που προκηρύσσονται.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.966,00 €
συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24  %  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  59.650,00€,
ΦΠΑ: 14.316,00€).
Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης
του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
(παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1
άρθρο 11 της υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από
την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για τέσσερις (4) μήνες με
δυνατότητα παράτασης έως 31-12-2020. Σε περίπτωση παράτασης του φυσικού
αντικειμένου της Πράξης, η σύμβαση δύναται να παραταθεί ισόχρονα.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και  οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

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
ιδίως τις διατάξεις:

 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Κλεισθένης».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

   6

                        ΤΕΒΑ / FEAD
                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                        Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
                        προς τους Απόρους



 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»,
όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις αυτού

 του ν.  4314/2014 (Α'  265),  “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την
εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο
2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012  (ΕΕ  L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α'
297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)  «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 - 2013»,

 του  ν.  4270/2014  (Α'  143)  «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης  και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις»,

 Του  ν.  4250/2014  (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-
Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις»
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 

 της παρ. Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της
ελληνικής  νομοθεσίας  στην  Οδηγία  2011/7  της  16.2.2011  για  την
καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές
συναλλαγές»,

 των άρθρων 5 και 23 παρ.5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185)
του Υπουργού Εσωτερικών

 του ν. 3548/2007 (Α’  68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων…»,

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση  νόμων  και  πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις”,

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και

άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα

και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) και κυρίως του άρθρου 13 αυτού,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε

δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της  με  αρ.  57654  (Β’  1781/23.5.2017)  Απόφασης  του  Υπουργού

Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
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διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ)
αριθ. 532/13.3.2014,

 της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου
2014  σχετικά  με  την  έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος
Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,

 της  υπ’  αριθ.  604/24.04.2015  (ΦΕΚ  Β΄770/30.04.2015)  ΚΥΑ  «Σύστημα
Διαχείρισης,  Αξιολόγησης,  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  ενεργειών  που
συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους
Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως ισχύει,

 τον οδηγό εφαρμογής -έκδοση 5η -27/09/2019 της Διαχειριστικής Αρχής
του ΕΠΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΕΒΑ

 την αριθ.  989/19-05-2016 (Α.Δ.Α.:  Ψ4Χ0ΟΞ7Φ-Ω9Ε) απόφαση του Γ.Γ.
Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  ένταξη  της  Πράξης
«Αποκεντρωμένες  προμήθειες  τροφίμων  και  βασικής  υλικής  συνδρομής,
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - ΚΣ ΠΕ
Καρδίτσας»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα
«Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής» του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».

 Την υπ’ αριθ.  80/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΩΑΩΕΗ-Ξ9Τ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής,  με την οποία συγκροτήθηκε  η αρμόδια  Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για την πράξη «Αποκεντρωμένες
προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες
και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 - ΠΕ Καρδίτσας» με Κωδικό
ΟΠΣ  5000194 στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Επισιτιστικής  και  Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020».

 Την από 10.02.2020 Μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας
και  Πολιτισμού,  συνολικού  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  δαπάνης
73.966,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%), η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 70.03-
7425.0063 του προϋπολογισμού του δήμου για το έτος 2020.

 Το 4518/10.03.2020 πρωτογενές αίτημα ανάληψης υποχρέωσης, η έκδοση
της  Α/813/10.03.2020  απόφασης  ανάληψης  υποχρέωσης  με  ΑΔΑ
ΨΝΖΥΩΕΗ-ΞΙ7 και  η  ανάρτηση  της  στο  ΚΗΜΔΗΣ  με  ΑΔΑΜ:
20REQ006407333.

 την υπ’ αριθ.  80/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΩΑΩΕΗ-Ξ9Τ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η από 10.03.2020 μελέτη της υπηρεσίας
και  καταρτίστηκαν  οι  όροι  διακήρυξης  του  εν  λόγω  συνοπτικού
διαγωνισμού.
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 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.

1.5  Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού, οδός Ν. Πλαστήρα 62, την  3η Απριλίου 2020, ημέρα
Παρασκευή και ώρα  12.00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ.
80/2020 (ΑΔΑ: ΨΦΩΑΩΕΗ-Ξ9Τ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών  είναι  η  2η  Απριλίου
2020 και ώρα 14:00 π.μ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 19 του άρθ. 43
του  ν.  4605/2019,  που  αντικατέστησε  την  παρ.  1  του  άρθρου  121  του  ν.
4412/2016.
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και μέσω ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς
αλληλογραφίας ή ταχυδρομείου, αλλά θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο
της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα.
Μετά  τη  λήξη  της  παραλαβής  προσφορών  θα  ξεκινήσει  η  διαδικασία
αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

1.6  Δημοσιότητα
Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  θα  καταχωρηθεί  στο  Κεντρικό
Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ),  καθώς  και  στην
ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση https://dimoskarditsas.gov.gr/
Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου
4 του άρθρου 2 του ν. 3861/2010, καθώς και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 11389/1993 ΥΑ.
Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων (αρχικών και τυχόν επαναληπτικών) στον Ελληνικό
Τύπο θα βαρύνει τον/τους Ανάδοχο/ους, σύμφωνα με τo άρθρο 1 παρ. 3 και το
άρθρο 4 παρ.  3 του ν.  3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν.
3801/2009 και το αρ.5 παρ.2 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄185) του
Υπουργού Εσωτερικών.

Σε περίπτωση ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού, τα έξοδα δημοσίευσης θα
βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

1.7  Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
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
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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.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1  Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.  Η  παρούσα Διακήρυξη  με  τα  Παραρτήματά  της,  μεταξύ  των  οποίων  και  το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), που αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
2.  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

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στην ιστοσελίδα του δήμου https://dimoskarditsas.gov.gr/
Περαιτέρω  πληροφορίες  για  θέματα  διαδικαστικά  του  διαγωνισμού
(δικαιολογητικά,  διακήρυξη κλπ): και  για τεχνικά θέματα (διευκρινίσεις  επί  της
μελέτης  κλπ)  αρμόδιος  υπάλληλος:  Βάϊος  Τίγκας,  τηλ:  2441354721,  email:
vtigkas@dimoskarditsas.gov.gr.

2.1.3 Παροχή διευκρινήσεων

Συμπληρωματικές  πληροφορίες  ή  διευκρινίσεις  σχετικές  με  τα  έγγραφα  του
διαγωνισμού μπορούν να ζητούνται εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους μέχρι
και πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον τα σχετικά αιτήματα
έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Επισημαίνεται ότι
τα  αιτήματα  παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών  ή  διευκρινίσεων  που
υποβάλλονται εκπρόθεσμα δεν θα εξετάζονται.

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  καθώς  και  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  τον.  1497/1984  (Α΄188).Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα
μπορούν  να  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
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Ενημερωτικά και  τεχνικά φυλλάδια  και  άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη-  με  ειδικό
τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (π.χ. αγγλική)
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και
του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές  επιστολές  της  παραγράφου 2.2.2 (εγγύηση συμμετοχής)  και  της
παραγράφου  4.1.  (εγγύηση  καλής  εκτέλεσης)  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ή
χρηματοδοτικά  ιδρύματα  ή  ασφαλιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) - βλ.
άρθρο 15 Ν. 4541/2018 - που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή  στα κράτη-μέρη της  ΣΔΣ και  έχουν,
σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  το  δικαίωμα  αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να
εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  -  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να  παρέχονται  με  γραμμάτιο  του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού  ποσού.  Αν  συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι  εγγυητικές επιστολές εκδίδονται  κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης,  β) τον εκδότη,  γ)  την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία
απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ)  τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση
παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το
ποσό της κατάπτωσης υπόκειται  στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία  της  σχετικής  διακήρυξης  και  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης  ολικά  ή  μερικά  εντός  πέντε  (5)  ημερών  μετά  από  απλή  έγγραφη
ειδοποίηση  εκείνου  προς  τον  οποίο  απευθύνεται  και  ια)  στην  περίπτωση  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.
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2.2  Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα
μέλη αυτών, 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 ΣΔΣ, 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.
2. Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι  ενδιαφερόμενοι οικονομικοί
φορείς απαιτείται:
i)  να  μη  βρίσκονται  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου  2.2.3  της
διακήρυξης για τις οποίες αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν,
ii) να πληρούν τα κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7
της διακήρυξης
3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων,  δεν  υποχρεούνται  να  λάβουν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή
προκειμένου  να  υποβάλουν  προσφορά.  Υποχρεούνται,  όμως,  να  λάβουν
συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η
περιβολή  αυτή  είναι  αναγκαία  για  την  ικανοποιητική  εκτέλεση  της  σύμβασης
(άρθρο 19 παρ.3 ν.4412/16).
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα
μέλη  της  ευθύνονται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  αλληλέγγυα  και  εις
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 19 παρ.4 ν.4412/16).
Οι  Κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων  ευθύνονται  εις  ολόκληρον  με  κοινό
εκπρόσωπο.
Σε  περίπτωση,  που εξ  αιτίας  ανικανότητας για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  ανωτέρας
βίας, μέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης
κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να
έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
4. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
διαγωνισμού,  η  νέα  επιχείρηση  που  υπεισέρχεται  στα  δικαιώματα  και  τις
υποχρεώσεις της προηγούμενης, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα
Αρχή την επελθούσα μεταβολή και να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
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προκειμένου  να  κριθεί  εάν  και  αυτή  συγκεντρώνει  τις  τυπικές  προϋποθέσεις
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Αν  επέλθουν  μεταβολές  στις  προϋποθέσεις  τις  οποίες  οι  προσφέροντες  είχαν
δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το Τ.Ε.Υ.Δ., οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες
έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  οι
προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά
και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση
των  δικαιολογητικών  του  άρθρου  80  του  Ν.  4412/2016  (άρθρο  104  παρ.2
Ν.4412/2016).
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για
οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια  της  προηγούμενης  παραγράφου  που
επήλθαν  στο  πρόσωπο  του  προσωρινού  αναδόχου,  δεν  καταπίπτει  υπέρ  της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (άρθρο 104 παρ.3 ν. 4412/2016).
Σε  αντίθετη  περίπτωση,  καταπίπτει  υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγύηση
συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.

2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής
Δεν απαιτείται  για  την  συμμετοχή σε συνοπτικό  διαγωνισμό  (άρθρο 72 του ν.
4412/2016).

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  αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για
έναν από τους ακόλουθους λόγους, που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για
την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου  εγκλήματος  (ΕΕ  L  300  της  11.11.2008
σ.42),
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/ΔΕΥ 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),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-
πλαίσιο  2002/475/ΔΕΥ  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/ΔΕΥ 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  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,
διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:
i. Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, στο φυσικό πρόσωπο.
ii.  Στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  προσωπικών
εταιρειών  (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  στους
διαχειριστές.
iii.  Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  στον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
iv. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
v.  Σε  όλες  τις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  νομικών  προσώπων,  στους  νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (άρθρο 73 παρ.
10  ν.  4412/2016,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  9  του  ν.
4497/2017).
2.2.3.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  γνωρίζει  ότι  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
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τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ,  σύμφωνα  με  διατάξεις  της  χώρας  όπου  είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) 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.
Δεν  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
ή/και
γ) όταν η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα
ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα
δύο  (2)  ετών  πριν  από  την  ημερομηνία  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής
νομοθεσίας  που  χαρακτηρίζονται,  σύμφωνα  με  την  υπουργική  απόφαση
2063/Δ1632/2011  (Β΄  266),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ως  «υψηλής»  ή  «πολύ
υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες  ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις
της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ (άρθρο 73
παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν.
4488/2017.)
2.2.3.3 Κατ'  εξαίρεση,  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
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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
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 2.2.9.2 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.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  τρία  (3)  έτη  από  την
ημερομηνία του σχετικού γεγονότος (άρθρο 73 παρ. 10 ν.4412/2016, η οποία
προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017).
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται,
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λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από
τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 περιπτ. γ΄ 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.
2.2.3.6. 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.
2.2.3.7. 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 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης  απαιτείται  να  ασκούν  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  της
σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄
του ν. 4412/2016.
Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη
ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση και
έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι
εγγεγραμμένοι  στο  οικείο  επαγγελματικό  μητρώο,  με  αναφορά  στο  ειδικό
επάγγελμα της παρούσας διακήρυξης.
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Ο οικονομικός φορέας  θα δεσμεύεται  με το  ΤΕΥΔ ότι  είναι  εγγεγραμμένος στο
οικείο επιμελητήριο και θα προσκομίσει το σχετικό δικαιολογητικό εγγραφής του,
εφόσον  αναδειχθεί  προσωρινός  ανάδοχος,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην
παράγραφο 3.2 της παρούσας διακήρυξης.

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
μέσο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  για  τις  τρεις  (3)  τελευταίες  οικονομικές  χρήσεις
(2016,2017,2018)  ίσο  ή  μεγαλύτερο  από  το  100%  του  συνολικού
προϋπολογισμού της εν λόγω σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα
διαδικασία  σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται,  επί  ποινή
αποκλεισμού, να  πληρούν  τους  παρακάτω  ελάχιστους  όρους  τεχνικής  και
επαγγελματικής επάρκειας:
2.2.6.1.  να έχουν εμπειρία  στην  εκπόνηση  μελετών ή  σχεδίων  δράσης  ή  την
υλοποίηση  υπηρεσιών  προς  την  Αυτοδιοίκηση  (Δήμους,  Περιφέρειες)  που
σχετίζονται  με  τον  προγραμματισμό  ή  την  εξειδίκευση  ή  τον  σχεδιασμό  ή  την
υλοποίηση ή την παροχή διαχειριστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης
πράξεων ή έργων κοινωνικού ή κοινωφελούς χαρακτήρα, ή την αντιμετώπιση της
φτώχειας και τις πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω
της  υλοποίησης  ενός  (1)  τουλάχιστον  έργου  κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας
τριετίας (2017,2018,2019). Για τον υπολογισμό της τριετίας, λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία σύναψης σύμβασης του/των έργου/ων.
2.2.6.2.  κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017,2018,2019), να έχουν
υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης προς
την Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Περιφέρειες) που σχετίζονται με τον συντονισμό και
την  εφαρμογή  ή  την  οργάνωση,  ή  την  εξειδίκευση,  ή  τον  σχεδιασμό,  ή  την
υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής
και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους
Απόρους  (ΤΕΒΑ/FEAD).  Για  τον  υπολογισμό  της  τριετίας,  λαμβάνεται  υπόψη η
ημερομηνία σύναψης σύμβασης του/των έργου/ων.
Η μία τουλάχιστον από τις ανωτέρω συμβάσεις θα πρέπει να έχει προϋπολογισμό
ίσο  ή  μεγαλύτερο  του  50% του  προϋπολογισμού  της  εν  λόγω σύμβασης  (μη
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.). Διευκρινίζεται,  ότι  δεν  είναι  αποδεκτή  η
κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης από περισσότερες αθροιζόμενες μεταξύ τους
συμβάσεις.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει  κοινή προσφορά, η
ανωτέρω  απαίτηση  καλύπτεται  αθροιστικά  από  όλα  τα  μέλη  της  ένωσης.  Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος ή το μέλος αυτού, έχει εκτελέσει τα ανωτέρω έργα
ως μέλος ένωσης προσώπων, η υπόψη εμπειρία προσμετράται κατά το ποσοστό
συμμετοχής του στην ένωση που εκτέλεσε το έργο.
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2.2.6.3. Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό
ανάθεσή έργου. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα
Έργου που θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών,  τουλάχιστον
πέντε  (5),  κατάλληλων  για  την  εξασφάλιση  της  επιτυχούς  υλοποίησης  του
περιγραφόμενου Έργου. 
Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να συγκροτείται από
τους κάτωθι:

Στέλεχος Ελάχιστα Γενικά προσόντα και απαιτούμενη ειδική εμπειρία

Ελάχιστος
συνολικός
αριθμός

στελεχών

Υπεύθυνος Έργου

Κάτοχος  πτυχίου  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  με  10ετή  τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή  Ένωση  έργων,  στην  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών
υποστήριξης  σε  φορείς  του  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα.  Εμπειρία  σε
θέματα  διαχείρισης  και  υλοποίησης  δράσεων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 

1

Υπεύθυνος υλοποίησης
ενεργειών

Συνοδευτικών Μέτρων

Κάτοχος  πτυχίου  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  με  10ετή  τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή  Ένωση  έργων,  στην  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών
τεχνικής  και  διαχειριστικής  υποστήριξης  σε  φορείς  του  δημόσιου  και
ιδιωτικού τομέα, στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και διαχείρισης έργων
και  στην  συμβουλευτική  επιχειρηματικότητας.  Εμπειρία  σε  θέματα
διαχείρισης  και  υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο  του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) κατά τα τελευταία 3 έτη

1

Υπεύθυνος υλοποίησης
ενεργειών

Συνοδευτικών Μέτρων

Κάτοχος  πτυχίου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  5ετή   τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία  στην  ψυχοκοινωνική  στήριξη,  ενδυνάμωση  και
κοινωνική ένταξη (ενηλίκων ή/και παιδιών)

1

Στέλεχος διαχείρισης
έργου και υπεύθυνος

παρακολούθησης
φυσικού αντικειμένου

Κάτοχος  πτυχίου  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  με  3ετή  τουλάχιστον
επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης
δράσεων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΠΟΡΟΥΣ
(Τ.Ε.Β.Α.) κατά τα τελευταία 3 έτη

1

Διοικητικό Στέλεχος

Κάτοχος πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική,  με
10ετή  τουλάχιστον  επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έργων.  Εμπειρία  σε
θέματα  διαχείρισης  και  υλοποίησης  δράσεων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ
ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 

1

Τα  στελέχη  της  προτεινόμενης  Ομάδας  Έργου  θα  πρέπει  να  προέρχονται  σε
ποσοστό  τουλάχιστον  70%  από  το  μόνιμο  προσωπικό  του  Προσφέροντα
συμπεριλαμβανομένων των εταίρων αυτού.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η ομάδα Έργου θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν στον
ανάδοχο  το  σχετικό  υλικό  και  όλα  τα  στοιχεία  που  είναι  απαραίτητα  για  την
επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
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Οι υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς,  θα πρέπει  να παρουσιάσουν,  κατ’  ελάχιστον,
στην τεχνική τους προσφορά την προτεινόμενη ομάδα έργου, τη δομή και την
οργάνωσή της, τη διαδικασία οργάνωσης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του
έργου  καθώς  και  τα  εργαλεία  που  θα  χρησιμοποιήσουν  για  το  σκοπό  αυτό
προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του Έργου και με σαφή αναφορά του
τρόπου χρήσης τους, καθώς και τα ειδικότερα προσόντα των προσώπων που θα τη
συγκροτήσουν  με  σαφή  αναφορά  της  συμμετοχής  και  του  ρόλου  του  κάθε
στελέχους στις επιμέρους δράσεις και παραδοτέα του έργου.
Επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα τεθεί ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου (ΥΟΕ). Ο
ΥΟΕ θα έχει την ευθύνη συνολικού συντονισμού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου
και  της  ομαλής  διεξαγωγής  του  έργου  σε  καθημερινή  βάση,  θα  εποπτεύει  τις
εργασίες  όλων  των  επί  μέρους  υπο-ομάδων  και  θα  είναι  ο  κύριος  φορέας
επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Oι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της
ποιότητας του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πεδίο της παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών τεχνικής  υποστήριξης  στον δημόσιο
τομέα.

2.2.8 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 (άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και
στις ικανότητες του/των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν
την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης. Στην περίπτωση
αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των  φορέων στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζονται.
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.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 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
σχετικά  κριτήρια  επιλογής  των  παραγράφων  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6,  2.2.7  της
παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους  ως
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δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν.
4412/2016  Τυποποιημένο  Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  (Β/3698/16-11-
2016),  σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙ  το  οποίο
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου
εντύπου  του  Παραρτήματος  Α  της  Απόφασης  158/2016  της  ΕΑΑΔΗΣΥ  και
συμπληρώνεται  από  τους  προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς  σύμφωνα  με  τις
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).
Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).
Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως  δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των προσφορών (άρθρο 79Α παρ.  4 του ν.  4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019).
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως  εκπρόσωπος  του οικονομικού φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό
πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το
Τυποποιημένο  Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (  ΤΕΥΔ),  υποβάλλεται  χωριστά από
κάθε μέλος της ένωσης.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη
του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται
ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να
φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού
φορέα (άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13
του  ν.  4497/2017)  ως  προκαταρκτική  απόδειξη  των  λόγων  αποκλεισμού  του
άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι
μέλη του διοικητικού,  διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία
εκπροσώπησης,  λήψης  αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό.  Επισημαίνεται  ότι  η
ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.
Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο
των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου
73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017. 
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Ως εκπρόσωπος  του οικονομικού φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά
το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το  αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό
πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες  σύναψης
συμβάσεων  ή  για  συγκεκριμένη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (άρθρο  79Α ν.
4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107
περ. 26 ν. 4497/2017.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 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.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα
του  οποίου  στηρίζεται,  εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο
επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  των  παραγράφων
2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να υποβάλουν  δικαιολογητικά ή  άλλα
αποδεικτικά  στοιχεία,  αν  και  στο  μέτρο  που  η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  τη
δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό
φάκελο  επιχείρησης,  ηλεκτρονικό  σύστημα  αποθήκευσης  εγγράφων ή  σύστημα
προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε  εθνική  βάση  δεδομένων
εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου
79 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Οι  οικονομικοί  φορείς δεν υποχρεούνται  να υποβάλουν δικαιολογητικά,  όταν η
Αναθέτουσα  Αρχή  που  έχει  αναθέσει  τη  σύμβαση  διαθέτει  ήδη  τα  ως  άνω
δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον
έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται  ότι  δεν
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή
επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε  διαγωνισμούς  δημοσίων  συμβάσεων
διευκρινίζονται τα εξής:
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1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των
ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων  εγγράφων,  που  έχουν  εκδοθεί  από  τις
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα
οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως
επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  36  παρ.  2  β΄του  Κώδικα
Δικηγόρων  (Ν4194/2013).  Σημειώνεται  ότι  δεν  θίγονται  και  εξακολουθούν  να
ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας
(Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο  άρθρο  36  παρ.  2  β΄  του  Κώδικα  Δικηγόρων  (Ν  4194/2013),  καθώς  και
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1
του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που
αφορά  αλλοδαπή  Επιχείρηση  με  τη  μορφή  επικυρωμένης  φωτοτυπίας
προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο
της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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:
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 2.2.3.1,
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β) για  την  παράγραφο  2.2.3.2  και  2.2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να
είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην  περίπτωση  που  δεν
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή του (πρβλ. παρ. 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή
προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019). 
Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2  α.,  πέραν  του  ως  άνω
πιστοποιητικού,  υποβάλλεται  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι  δεν έχει
εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την
αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι για τους οικονομικούς φορείς που έχουν την εγκατάστασή τους
στην Ελλάδα το ως άνω πιστοποιητικό της παρ. 2.2.3.2 θα πρέπει να καλύπτει τις
υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή κοινωνικής ασφάλισης τόσο της
κύριας όσο και της επικουρικής.
Σημείωση:
Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά στο νομικό πρόσωπο και όχι στα φυσικά
πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν
εργασιακή σχέση με την εταιρεία.
Σε περίπτωση φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων), αφορά και σε όσους
είναι  ασφαλισμένοι  ως  εργοδότες  ή  ελεύθεροι  επαγγελματίες  σε  οποιονδήποτε
ασφαλιστικό οργανισμό.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των
πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από
τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως
πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν.  4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,  προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν
προσωρινοί  ανάδοχοι.  Τα  εν  λόγω  πιστοποιητικά  υποβάλλονται  μαζί  με  τα
υπόλοιπα  αποδεικτικά  μέσα  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο.  Ειδικότερα  για  τους
οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση
ή ότι  δεν έχουν υπαχθεί  σε διαδικασία εξυγίανσης,  εκδίδονται  από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό
πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η.,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν  πιστοποιητικό  περί  μη  θέσεως  σε
εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για
τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της
ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  της  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων,  με
εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”,  όπως  αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet.
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 παρ. γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό
από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την
υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να
καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από
υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση
του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (πρβ. άρθρο 376 παρ. 17 του
ν.  4412/2016,  όπως  προστέθηκε  με  το  άρθρο  43  παρ.  46  περ.  α’  του  ν.
4605/2019).
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  προσκομίζεται  υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό
του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
Β. 2. 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  Δ.Σ.  σε  σώμα,  σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 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.
B.3. Για  την  απόδειξη  της  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής
δραστηριότητας (της  παραγράφου  2.2.4),  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να
προσκομίσουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
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μητρώου  του  κράτους  εγκατάστασης.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι
εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου
του Παραρτήματος  XI  του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  με  το  οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά
τους.  Στην  περίπτωση  που  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  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 της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται  τέτοιο  μητρώο και  ότι  ασκεί  τη δραστηριότητα που απαιτείται  για  την
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση
εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο.
Για  την  απόδειξη  άσκησης  γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι
αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν  σχετική  βεβαίωση  άσκησης  επαγγέλματος,  από
αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης
του  άρθρου  2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής
δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον έχουν εκδοθεί  έως τριάντα (30)
εργάσιμες  ημέρες πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν,  σύμφωνα  με  τις
ειδικότερες  διατάξεις  αυτών,  φέρουν  συγκεκριμένο  χρόνο  ισχύος  (πρβλ.
παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
43 παρ. 7 α σημείο αδ’ του ν. 4605/2019).
Β.4. Για  την απόδειξη  της οικονομικής και  χρηματοοικονομικής επάρκειας (της
παραγράφου 2.2.5) οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την
προσφορά τους, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 
A. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2016,2017,2018).
B.  Ισολογισμούς  ή  αποσπάσματα  ισολογισμών,  για  τις  τρεις  (3)  τελευταίες
οικονομικές χρήσεις (2016,2017,2018), στην περίπτωση που η δημοσίευση των
ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Σε περίπτωση που πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αντίστοιχες δηλώσεις φόρου
εισοδήματος  και  εκκαθαριστικά  σημειώματα  των  τριών  (3)  τελευταίων  ετών
(2016,2017,2018).
Σε  περίπτωση που πρόκειται  για  νομικό πρόσωπο που δεν τηρεί  ισολογισμούς,
αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 των τριών (3) τελευταίων ετών (2016,2017,2018)
από τα οποία προκύπτει ο κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα.
Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, τότε:
α) πρέπει να διαθέτει μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών, για τα έτη που λειτουργεί, ίσο
ή  μεγαλύτερο  από  το  100% του  προϋπολογισμού  της  εν  λόγω σύμβασης  (μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),
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β) υποβάλλει τα ανωτέρω υπό στοιχεία (Α) και (Β) δικαιολογητικά για όσο χρόνο
λειτουργεί.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά,
αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω κριτήριο πρέπει να πληρείται από τα μέλη
της ένωσης σωρευτικά.
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.  Η
καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την
απόδειξη  της  χρηματοοικονομικής  του  επάρκειας  εναπόκειται  στην  κρίση  της
Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).
Β.5. Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας (της
παραγράφου 2.2.6) οι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα ακόλουθα:

 Πίνακα συνοπτικής παρουσίασης των έργων σύμφωνα με το υπόδειγμα που
ακολουθεί:

Α/Α Αποδέκτης
Τίτλος Έργου /

Αντικείμενο
Διάρκεια Εκτέλεσης Έργου 

(από μμ/εε έως μμ/εε)

Συνολική
Αξία

 (σε ευρώ)

Αν  οι  αποδέκτες  των  υπηρεσιών  του  έργου  είναι  φορείς  του  δημόσιου  ή  του
ευρύτερου δημόσιου τομέα η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών αποδεικνύεται με
σχετικές βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλα παραλαβής ή πιστοποιητικά,
τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ή με οποιαδήποτε
άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την παροχή της υπηρεσίας. Αν ο αποδέκτης είναι
ιδιωτικός φορέας η παροχή θα αποδεικνύεται με βεβαίωση του αποδέκτη και την
προσκόμιση της σχετικής έγγραφης σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
που τεκμηριώνει την παροχή της υπηρεσίας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει  κοινή προσφορά, οι
ανωτέρω απαιτήσεις  καλύπτονται  αθροιστικά από  όλα τα μέλη της  ένωσης.  Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος ή το μέλος αυτού, έχει εκτελέσει τα ανωτέρω έργα
ως μέλος ένωσης προσώπων, η υπόψη εμπειρία προσμετράται κατά το ποσοστό
συμμετοχής του στην ένωση που εκτέλεσε το έργο.

 Συμπληρωμένο Πίνακα Μελών Ομάδας Έργου, ως ακολούθως:

Α/Α Ονοματεπώνυμο Θέση στην
Ομάδα Έργου

Ειδικότητα
Ίδρυμα Απόκτησης

Πτυχίου &
Έτος Αποφοίτησης

Σύντομη
Περιγραφή

Επαγγελματικής
Εμπειρίας

 Βιογραφικά  Σημειώματα,  με  λεπτομερή  στοιχεία  σε  τίτλους  σπουδών,
γενικά και ειδικά προσόντα 

 Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
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 Αποδεικτικά στοιχεία επαγγελματικής  εμπειρίας  (βεβαιώσεις  εργοδοτών ή
συμβάσεις ή μισθοδοτικές καταστάσεις ή ΔΑΠΥ / τιμολόγια ή λογαριασμό
ασφαλισμένου)

Β. 6. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
(παράγραφος 2.2.7) του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πεδίο της
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στον
δημόσιο  τομέα,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  προσκομίσουν  αντίστοιχο
πιστοποιητικό ISO 9001:2015.
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.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί  στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 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 Κριτήρια ανάθεσης
Κριτήριο  ανάθεσης  της  Σύμβασης  είναι  η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται
βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Κριτήρια Αξιολόγησης
(σβ)

Συντελεστής
Βαρύτητας (%)

Α
Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου (μέχρι 25
σελίδες)

70%

Α.1 Κατανόηση ειδικών απαιτήσεων, στόχου και αντικειμένου του Έργου 15%

Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του «Έργου» 15%

Α.3
Πληρότητα  /  ποιότητα  παρεχόμενων  Υπηρεσιών  –  Οργάνωση  Παραδοτέων  και
Παρακολούθησή τους

20%

Α.4 Εργαλεία Υποστήριξης και περιγραφή – αιτιολόγηση της χρησιμοποίησής τους 10%

Α.5 Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων Υπηρεσιών 5%

Α.6 Πρόσθετες Αναγκαίες Υπηρεσίες και Τεκμηρίωσή τους 5%

Β Ομάδα «Έργου» (μέχρι 10 σελίδες) 30%

Β.1 Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου 15%

Β.2 Βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου από τα προσόντα, τις αρμοδιότητες και τα
καθήκοντα των στελεχών της Ομάδας Έργου

15%

Η δομή της προσφοράς  θα πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού να ακολουθεί  τις  παραπάνω
ενότητες και υποενότητες. Αντίστοιχα, ο μέγιστος αριθμός σελίδων ανά Ενότητα θα πρέπει
να τηρηθεί απαρέγκλιτα.  
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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 150 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις  του
συγκεκριμένου κριτηρίου.  
Κάθε  κριτήριο  αξιολόγησης  βαθμολογείται  αυτόνομα  με  βάση  τα  στοιχεία  της
προσφοράς. 
Ειδικότερα: 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α. «Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του
Έργου» 
Α.1 Κατανόηση ειδικών απαιτήσεων, στόχου και αντικειμένου του Έργου
Κρίνεται  ο  βαθμός  κατανόησης  του  συγκεκριμένου  έργου  του  παρόντος
διαγωνισμού, η κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων και
των απαιτήσεων, η αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητημάτων και των
ενδεχόμενων κινδύνων, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους που προτείνονται
από τον διαγωνιζόμενο.
Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του «Έργου»
Κρίνεται η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που θα προταθεί για την υλοποίηση
του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, η σαφήνεια, η πρακτικότητα
και η εφικτότητα εφαρμογής της.
Α.3  Πληρότητα  /  ποιότητα  παρεχόμενων  Υπηρεσιών  –  Οργάνωση
Παραδοτέων και Παρακολούθησή τους
Κρίνεται  το  βάθος και  η ακρίβεια  της  ανάλυσης  του έργου του Συμβούλου σε
δραστηριότητες  και  Παραδοτέα,  και  ο  βαθμός  κάλυψης  των  απαιτήσεων  του
συγκεκριμένου  έργου  του  παρόντος  διαγωνισμού  που  προκύπτει  από  την
παραπάνω ανάλυση.
Α.4  Εργαλεία  Υποστήριξης  και  περιγραφή  –  αιτιολόγηση  της
χρησιμοποίησής τους
Κρίνεται η καταλληλότητα των εργαλείων και μέσων που θα προταθούν για την
εφαρμογή της μεθοδολογίας και η χρηστικότητα τους στο συγκεκριμένο έργο του
παρόντος διαγωνισμού.
Α.5 Χρονοδιάγραμμα παρεχόμενων Υπηρεσιών
Κρίνεται η ρεαλιστική προσέγγιση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Έργου,
με αναφορά σε ενότητες εργασιών και παραδοτέα
Α.6 Πρόσθετες Αναγκαίες Υπηρεσίες και Τεκμηρίωσή τους
Κρίνεται η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των πρόσθετων υπηρεσιών σε σχέση με
τα πιθανά κενά, τις ανάγκες και τους κινδύνους που έχουν αναδειχθεί  από τις
προηγούμενες Ενότητες και το βαθμό ικανοποίησής τους από την αντίστοιχη και
συγκεκριμένη πρόταση του υποψηφίου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.  «Ομάδα «Έργου» 
Β.1 Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της Ομάδας Έργου
Κρίνεται  η  καταλληλότητα  και  η  επάρκεια  της  δομής,  της  σύνθεσης  και  της
οργάνωσης της Ομάδας Έργου του προσφέροντος,  η εξειδίκευση του ρόλου των
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μελών της στο Έργο, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίησή του καθώς και η
συμπληρωματικότητα και συνέργεια των ρόλων 
Β.2.  Βαθμός  κάλυψης  των  αναγκών  του  Έργου  από  τα  προσόντα,  τις
αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών της Ομάδας Έργου
Κρίνεται  η  ορθολογικότητα  και  η  επάρκεια  της  κατανομής  του  χρόνου
απασχόλησης των στελεχών της Ομάδας Έργου, στα διαφορετικά αντικείμενα, τις
φάσεις και τις δραστηριότητες του έργου, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων
του  συγκεκριμένου  έργου  του  παρόντος  διαγωνισμού  που  προκύπτει  από  την
παραπάνω κατανομή.

Κάθε προσφορά βαθμολογείται ως ακολούθως:
 κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει κάθε ένα κριτήριο αυτόνομα με

ένα ακέραιο βαθμό, στην κλίμακα 100 - 150.
 βαθμολογία 100 δίνεται στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά πληροί

ακριβώς το κριτήριο.
 η βαθμολογία μπορεί να αυξάνεται μέχρι 150 βαθμούς στις περιπτώσεις που

η  τεχνική  προσφορά  υπερκαλύπτει  το  κριτήριο.  Οι  σταθμισμένες
βαθμολογίες  των  κριτηρίων  αθροίζονται  και  δίνουν  τη  συνολική
βαθμολογία.

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.
Κριτήρια  με  βαθμολογία  μικρότερη  από  100  βαθμούς  (ήτοι  που  δεν
καλύπτουν/παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της
παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Η  συνολική  βαθμολογία  της  τεχνικής  προσφοράς  υπολογίζεται  με  βάση  τον
παρακάτω τύπο: 
Βi = (Σ1 * Β1) + (Σ2 * Β2) + ……+ (Σν * Βν)
Όπου:
Βi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
Σν = Συντελεστής Βαρύτητας Κριτηρίου ν
Βν = Βαθμολογία Κριτηρίου ν

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει
το μεγαλύτερο Λ, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
Λi = 0,85 * (Βi / Βmax) + 0,15 * (Κmin / Κi)
όπου:
Λi = ο τελικός βαθμός της προσφοράς
Βi = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου
Βmax = ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης τεχνικής προσφοράς
Κi = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς
Κmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

   31

                        ΤΕΒΑ / FEAD
                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
                        Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
                        προς τους Απόρους



2.4  Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται κατά περίπτωση
στις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  για  το
σύνολο των περιγραφόμενων εργασιών.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
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 (άρθρο 96, παρ. 7 του ν.
4412/2016).

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους  μέχρι  την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική
Γλώσσα (άρθρο 96, ν. 4412/2016).
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5
είτε  (α)  με  κατάθεσή τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε  (β)  με  συστημένη
επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο
της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δήμος  Καρδίτσας,  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 62 , Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα). Οι
φάκελοι  προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο
πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της
παρούσας.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  φέρει  ευθύνη  για  τυχόν  ελλείψεις  του
περιεχομένου  των  προσφορών  που  αποστέλλονται  ταχυδρομικά,  ούτε  για
καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα
από  οποιοδήποτε  ταχυδρομικό  κατάστημα,  ακόμα  κι  αν  η  Αναθέτουσα  Αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2.4.2.2. Οι  προσφορές  υποβάλλονται  μέσα  σε  σφραγισμένο  φάκελο  (κυρίως
φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία
γράμματα τα ακόλουθα:
i. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
ii. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα:
επωνυμία,  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  τηλεομοιοτυπίας  (fax)  και  η
ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
iii. τα στοιχεία του Αποδέκτη:
επωνυμία  και  διεύθυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δήμος  Καρδίτσας,  Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 62 ,
Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα)
iv. η ένδειξη:
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«Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα  πλαίσια  της  πράξης
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ  2015-2016»  ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ««Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής»  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»» (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 5126/23.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
v. η ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 2.4.2020
2.4.2.3. Ο ανωτέρω ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να
περιέχει τα εξής:
(α)  έναν  ξεχωριστό  σφραγισμένο  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον  οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου,
να  τοποθετηθούν  στον  κυρίως  φάκελο,  τότε  αυτά  συσκευάζονται  χωριστά  και
ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις.
(β) έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι  ως  άνω ξεχωριστοί  σφραγισμένοι  φάκελοι  φέρουν  επίσης  τις  ενδείξεις  του
κυρίως φακέλου.
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε
τρόπο  πριν  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  του  άρθρου  1.5  της
παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.
2.4.2.5. Για  τυχόν  προσφορές  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  η  Επιτροπή
Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία
και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η
συστημένη  επιστολή  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  ή  που  κατατέθηκε  στο
πρωτόκολλο αυτής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Προσφορές ή αιτήσεις
συμμετοχής  που  υποβάλλονται  εκπρόθεσμα,  επιστρέφονται  χωρίς  να
αποσφραγισθούν  ή  να  αξιολογηθούν  αντιστοίχως  (βλ.  άρθρο  96  παρ.  5  ν.
4412/2016).
2.4.2.6. Οι προσφορές  υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από
τον  οικονομικό  φορέα  ή,  σε  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  από  το
νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
2.4.2.7. 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.
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2.4.2.8. Οι  προσφορές δεν πρέπει  να  έχουν ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να
είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  πρέπει  κατά  τον  έλεγχο  να
καθαρογράψει,  μονογράψει  και  σφραγίσει  την  διόρθωση  αυτή.  Η  προσφορά
απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά
την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών.
2.4.2.9.  Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21
του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική
δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος,
τις  προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.3  Περιεχόμενα  Φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-  Τεχνική
Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων
στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν :
Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην
παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1.
της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο
ΤΕΥΔ  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα  της  παρούσας  διακήρυξης
(Παράρτημα ΙΙ) και το υποβάλλουν υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.
Ο  κάθε  προσφέρων  συμπληρώνει  ένα  (1)  μόνο  ΤΕΥΔ  για  το  σύνολο  των
Τμημάτων για τα οποία προτίθεται να καταθέσει προσφορά.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν
το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το Παράρτημα Ι,
περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές
πληρούνται.  Περιλαμβάνει  ιδίως  τα  έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των
οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλότητα  των  προσφερόμενων  εργασιών,
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης
και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην
παράγραφο 2.3. της παρούσας κριτήριο ανάθεσης.
Το  υπόδειγμα  οικονομικής  προσφοράς  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΙΙΙ  της  παρούσας
υποβάλλεται  από  τον  οικονομικό  φορέα  υπογεγραμμένο  και  σφραγισμένο
στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
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Η προσφερόμενη τιμή δίνεται  σε ευρώ, σύμφωνα με τις  ενδεικτικές  τιμές  των
εργασιών,  όπως  αυτές  έχουν  καθορισθεί  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I  της  παρούσας,
συμπληρώνοντας το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ.
Ο  κάθε  προσφέρων  προσκομίζει  ένα  έντυπο οικονομικής  προσφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) για το σύνολο των εργασιών. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δε δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και
γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που  καθορίζεται  και
τεκμηριώνεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I  της  παρούσας
διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς
για διάστημα 120 ημερών 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας,
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.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται  πιο  πάνω  και  συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι
υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3.
(Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικής  προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και
υποβολής  οικονομικών προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.
(Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2  (Πρόσκληση  υποβολής
δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται  συμπλήρωση  ή  διόρθωση  ή  εφόσον  επιδέχονται  συμπλήρωση  ή
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διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή
της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) 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,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει  δύο  ή
περισσότερες  προσφορές.  Ο  περιορισμός  αυτός  ισχύει,  υπό  τους  όρους  της
παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του
ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς
είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) 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.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
3.1.1 Κατάθεση και αποσφράγιση προσφορών

Η έναρξη  υποβολής  των  προσφορών  που  κατατίθενται  κατά  την  καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από
τον  Πρόεδρο  αυτής,  μισή  ώρα  πριν  από  την  ώρα  λήξης  της  προθεσμίας  του
άρθρου 1.5 της παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή
λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η
λήξη της παραλαβής κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με
προειδοποίηση  ολίγων  λεπτών  της  ώρας  και  μετά  την  κήρυξη  της  λήξης  δεν
γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί εν συνεχεία αμέσως με το
πρωτόκολλο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για  να  διαπιστώσει  αν  έχουν  υποβληθεί
προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσας (σημειώνεται ότι στον φάκελο της
προσφοράς  αναγράφεται  η  ώρα  και  ημέρα  υποβολής  της)  και  σε  καταφατική
περίπτωση μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει
τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης
των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στο  άρθρο  1.5.  Η
αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους,  οι  οποίοι  λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς,
με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  μπορεί  να  καλέσει  τους  οικονομικούς  φορείς  να
συμπληρώσουν  ή  να  διευκρινίσουν  τα  έγγραφα  ή  δικαιολογητικά  που  έχουν
υποβληθεί,  ή  να  διευκρινίσουν  το  περιεχόμενο  της  τεχνικής  ή  οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Η δυνατότητα
ενεργοποιείται μόνον εφόσον αφορά σε επουσιώδεις ασάφειες της προσφοράς και
επιδιώκει τη συμπλήρωση νομίμως καταρχάς υποβληθέντων στοιχείων και όχι την
αναπλήρωση της  έλλειψης  τέτοιων ή  την τροποποίησης  του περιεχομένου της
προσφοράς, ώστε να συμφωνεί με όρους της Διακήρυξης. (Ελ. Συν. Κλιμάκιο Ζ΄
Πράξη 123/2017).

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Οι  προσφορές που παραλαμβάνονται  καταχωρούνται  κατά σειρά κατάθεσής
τους σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, το οποίο υπογράφεται από
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τα μέλη της Επιτροπής, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης,
η  επωνυμία  του  οικονομικού  φορέα,  ο  εξουσιοδοτημένος  εκπρόσωπος  και  ο
έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον
αύξοντα  αριθμό  κατάθεσής  τους,  όπως  καταχωρήθηκαν  στο  πρακτικό  και
μονογράφονται  από τον  Πρόεδρο και  τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  Οι
φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και  σφραγίζονται  από  την  ανωτέρω  επιτροπή  και  τοποθετούνται  σε  ένα  νέο
φάκελο  ο οποίος  επίσης σφραγίζεται  και  υπογράφεται  από  το  ίδιο  όργανο  και
φυλάσσεται,  προκειμένου να αποσφραγισθεί  σε  μεταγενέστερη ημερομηνία  και
ώρα.
β) Στη  συνέχεια  το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην  αξιολόγηση
μόνο  των  τεχνικών  προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών  δεν  πληρούν  τους  όρους  και  τις  απαιτήσεις  των  τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με
βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
γ) Οι  κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι  φάκελοι  με τα οικονομικά στοιχεία των
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των
προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από
την  Επιτροπή  Διαγωνισμού  και  θα  ανακοινωθεί  στους  συμμετέχοντες  και
ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό,
μαζί  με  τους  λόγους  απόρριψης  όσων  προσφορών κρίνονται  απορριπτέες.  Για
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α'
και  β'  οι  φάκελοι  της  οικονομικής  προσφοράς  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά
τηρούνται από την Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών
που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
Το  αρμόδιο  γνωμοδοτικό  όργανο  προβαίνει  στην αξιολόγηση  των οικονομικών
προσφορών  των  προσφερόντων,  των  οποίων  τις  τεχνικές  προσφορές  και  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  έκρινε  πλήρη  και  σύμφωνα με  τους  όρους  και  τις
απαιτήσεις  της  παρούσας  και  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής,
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν
σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού  .
Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους
προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Ειδικά, για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με
ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω ανεξαρτήτως του
κριτηρίου ανάθεσης (άρθρο 100 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 107 περ. 18 ν. 4497/2017).
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς  να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους,  εντός
αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  δέκα  (10)  ημερών  από  την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης.  Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται  τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Στην  περίπτωση  ισοδύναμων  προφορών,  δηλαδή  προσφορών  με  την  ίδια
συνολική  τελική  βαθμολογία  μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η
ανάθεση γίνεται  στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής.
Αν οι  ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια  βαθμολογία τεχνικής  προσφοράς,
συμπληρώνεται, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση
γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων.

3.2  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα και με το άρθρο 103 παρ. 1 του
ν.  4412/2016,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  107  περ.  19  του  ν.
4497/2017,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  ειδοποιεί  εγγράφως  τον  προσφέροντα,  στον
οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό  ανάδοχο»),  να υποβάλει
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα
ή  αντίγραφα που εκδίδονται,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου  1 του ν.
4250/2014  (Α΄  74)  όλων  των  δικαιολογητικών  που  περιγράφονται  στην
παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη
συνδρομή  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3.  της  διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου
2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα
(«προσωρινό  ανάδοχο»)  μέσα  σε  καλά  σφραγισμένο  φάκελο,  στον  οποίο  θα
αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
i. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα:
επωνυμία,  διεύθυνση,  αριθμός  τηλεφώνου,  τηλεομοιοτυπίας  (fax)  και  η
ηλεκτρονική του διεύθυνση (email)
ii. τα στοιχεία του Αποδέκτη:
επωνυμία  και  διεύθυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  (Δήμος  Καρδίτσας,  Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα 62 ,
Τ.Κ. 43132, Καρδίτσα)
iii. η ένδειξη:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ  ΤΟ
ΕΡΓΟ «Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα  πλαίσια  της  πράξης
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ  2015-2016»  ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
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Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ««Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής»  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»» (ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 5126/23.03.2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
iv. η ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: …………………….
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, μέσω του Συστήματος, 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  κατά  τα  οριζόμενα  στις  διατάξεις  του  ν.
4412/2016.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται
στον προσφέροντα που υπέβαλε  την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία
που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, 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  2.2.4-2.2.7  (κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής)  της
παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλει 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
2.24-2.27 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη
σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η
τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω 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.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών προτίθεται
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας μέρος του αντικειμένου της σύμβασης σε
τρίτους, σύμφωνα με την παράγραφο 4.7 της παρούσας, οι υπεργολάβοι φορείς
υποχρεούνται  στην  υποβολή  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  που
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
της παρούσας και ότι πληρούν τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4 της
παρούσας.
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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  την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών,
σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το
άρθρο 100 του ν.  4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,  εκτός από τον
προσωρινό  ανάδοχο,  όπως  με  τηλεομοιοτυπία,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  επί
αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο
127 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του ν.
4497/2017 και ισχύει.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη
παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της
σύμβασης επέρχονται: α) εφόσον παρέλθει  άπρακτη η προθεσμία άσκησης της
προβλεπόμενης στην παρ. 3.4 της παρούσας ένσταση, β) μετά την κοινοποίηση
της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο  και  γ)  μετά  την
ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από τη Διαχειριστική Αρχή, σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 604/24.04.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄770).
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί  τον  ανάδοχο  να προσέλθει  για  υπογραφή του
συμφωνητικού θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι
(20)  ημέρες  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,  καταπίπτει
υπέρ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  του  και  η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά.  Αν
κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση
β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν.4412/2016.

3.4  Ενστάσεις
Σε  περίπτωση  ένστασης  κατά  πράξης  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  προθεσμία
άσκησής  της  είναι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  127  του  ν.4412/2016,  όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 30-33 του ν. 4497/2017 και ισχύει, πέντε
(5)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται
σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση  της  διακήρυξης  στο  ΚΗΜΔΗΣ  μέχρι  την  καταληκτική  ημερομηνία
υποβολής  των  προσφορών.  Για  τον  υπολογισμό  της  προθεσμίας  αυτής
συνυπολογίζονται  και  οι  ημερομηνίες  της  δημοσίευσης  και  της  υποβολής  των
προσφορών.
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Η ένσταση  υποβάλλεται,  ενώπιον  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η  οποία  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, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία
μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του
ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  της  ένστασης  κατά  της  διακήρυξης  ή  της
πρόσκλησης  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποφασίζει  σε  κάθε  περίπτωση  πριν  την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των
ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.
Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  ένστασης,  απαιτείται,  με  την  κατάθεση  της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν
η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

3.5  Ματαίωση Διαδικασίας
Η  Αναθέτουσα  Αρχή  ματαιώνει  ή  δύναται  να  ματαιώσει  εν  όλω  ή  εν  μέρει
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν.  4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας  Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο  της  διαδικασίας  ανάθεσης,  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.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι
ίσος  κατ’  ελάχιστον  με  το  συμβατικό  χρόνο  εκτέλεσης  της  σύμβασης
προσαυξημένο κατά εξήντα ημέρες.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο
υπογράφεται το συμφωνητικό. Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με το φορέα που
τις έχει εκδώσει προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά της.
Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να
περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία
της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
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 4.4,  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 συνόλου των εργασιών της σύμβασης.

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016,
όπως ισχύει, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε γνώση και δεν μπορεί να επικαλεστεί
άγνοιά τους, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασάφειας της παρούσας διακήρυξης υπερισχύει ο ν.
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τούτο ισχύει και σε περίπτωση που
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον ν. 4412/2016.

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
θεσπισθεί  με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
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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  Τροποποίηση 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 της
καθ’ύλην  αρμόδιας  υπηρεσίας  ή  άλλως  της  υπηρεσίας,  η  οποία  ορίζεται  με
απόφαση της Α.Α. (πρβ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016).

4.5  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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 2.2.3.1 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 Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.6  Ολοκλήρωση εκτέλεσης της σύμβασης
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η υπηρεσία παρασχέθηκε στο σύνολό της.
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι εργασίες που εκτελέστηκαν.
γ) Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως
επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις 
δ) Εκπληρώθηκαν  και  οι  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  και  αποδεσμεύθηκε  η  σχετική  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,
κατά τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη.

4.7  Υπεργολαβία
Κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016,
ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αναφέρει  το  τμήμα  της
σύμβασης  (αναλυτικά  και  σε  ποσοστό  %)  που  προτίθεται  να  αναθέσει  σε
τρίτο/ους  υπό  τη  μορφή  υπεργολαβίας  καθώς  και  τα  στοιχεία  του/των
υπεργολάβου/ων.
Εφόσον  ο  οικονομικός  φορέας  προτίθεται  να  αναθέσει  σε  τρίτους  υπό  μορφή
υπεργολαβίας  μέρος της σύμβασης που υπερβαίνει  σωρευτικά το ποσοστό του
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τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της  συνολικής  αξίας  της  σύμβασης  θα  πρέπει  να
δηλώσει με το ΤΕΥΔ το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται  να αναθέσει  υπό
μορφή  υπεργολαβίας  σε  τρίτο/ους,  καθώς  και  τον/τους  υπεργολάβο/ους  που
προτείνει.
Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή χωριστού ΤΕΥΔ από τον/τους υπεργολάβο/ους
είναι  υποχρεωτική,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  άρθρου  2.2.9.1  και  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή
να  επαληθεύσει  τη  συνδρομή  ή  μη  των  λόγων  αποκλεισμού,  όπως  αυτοί
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω
ποσοστού.
Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπο του οικονομικού
φορέα που θα δηλωθεί  ως υπεργολάβος, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί  από τον
προσωρινό ανάδοχο να τον αντικαταστήσει, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις
παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης μέρους 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.
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 γνωστοποιήσει  στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1  Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά στο 100% της
συμβατικής αξίας μετά την εκάστοτε οριστική παραλαβή των εργασιών.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων
παραστατικών  και  δικαιολογητικών  που  προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  του
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.
34 και 35 του ν. 4497/2017 και ισχύει, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο
και την πληρωμή.
Συγκεκριμένα,  για  την πληρωμή του τιμήματος  απαιτούνται  κατ’  ελάχιστον τα
εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του τμήματος που
αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016.
β) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο  και  την  πληρωμή,  μπορούν  να  ζητήσουν  και  οποιοδήποτε  άλλο
δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
5.1.2.  Toν  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη
επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το δήμο.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (Πρβλ. άρθρο
4 παρ. 3 έβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
44 του ν. 4605/2019)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων
και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της
Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών  (άρθρο  350  παρ.  3  του  ν.
4412/2016 και ΚΥΑ 1191/14-3-2017 - ΦΕΚ Β' 969).
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (άρθρο 7 της ΥΑ
5143/05.12.2014 - ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεύχος Β΄).
δ)  Με  κάθε  πληρωμή θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη από  την κείμενη  νομοθεσία
παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% για αγαθά επί του καθαρού ποσού
(άρθρο 64 παρ. 2 ν.4172/2013 – ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α΄).
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  διατάξεων  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί
νομίμων  κρατήσεων  ή/και  φόρου  εισοδήματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη
τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης καθώς και
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της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο συμμορφώνονται με
τις νέες διατάξεις.

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  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.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος που
επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που
συνέβησαν  τα  περιστατικά  που  συνιστούν  την  ανωτέρα  βία,  να  αναφέρει
εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  τα  απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται,
με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον  ανάδοχο  προς  παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον  μπορεί  να  επιβληθεί  ο  προβλεπόμενος  από  το  άρθρο  74  του  ν.
4412/2016  αποκλεισμός  του  αναδόχου  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. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και
για  πλημμελή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης(πρβλ.  άρθρο  218  του
ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν.
4605/2019).
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το
50%  της  προβλεπόμενης  συνολικής  διάρκειας  της  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,
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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,
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση
της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  το
απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλόγως
σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3   Διοικητικές  προσφυγές  κατά  τη  διαδικασία  εκτέλεσης  των
συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει προσφυγή κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν
σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού
φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.3. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 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  από
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β’  της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν  λόγω απόφαση δεν  επιδέχεται  προσβολή με  άλλη οποιασδήποτε φύσεως
διοικητική προσφυγή.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

6.1  Επιτροπές
Ορίζει για τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης, παρακολούθησης,
ενστάσεων για τον παρόντα διαγωνισμό τους κάτωθι υπαλλήλους του Δήμου:
α)  για  την  επιτροπή  διενέργειας  αξιολόγησης,  παρακολούθησης  η  επιτροπή
αποτελείται από:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
β) ΤΣΩΛΟΥ ΑΓΟΡΗ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
γ) ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΪΟΣ, ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
β) ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
γ) ΤΖΕΛΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται η ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

β) για την επιτροπή που θα εξετάζει ενστάσεις η επιτροπή αποτελείται από:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
β) ΚΟΥΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
γ) ΑΘΗΝΑ ΠΕΤΣΑ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
β) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
γ) ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται o ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

6.2  Παρακολούθηση της σύμβασης
6.2.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την καθ’ ύλην αρμόδια Υπηρεσία Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας  και  Πολιτισμού  της  Α.Α.,  η  οποία  και  θα  εισηγείται  στο  αρμόδιο
αποφαινόμενο  όργανο  της  Α.Α.  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.

6.2.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει επιπλέον για την
παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της
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υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση (ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων)
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.

6.3  Διάρκεια σύμβασης
Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  από  την  υπογραφή  της
σύμβασης και για τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 31.12.2020.
Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη συνέχιση
της  παροχής  των  υπηρεσιών  του  με  τους  ίδιους  όρους  και  την  ίδια  τιμή  σε
περίπτωση που δοθεί παράταση ολοκλήρωσης της πράξης από τη Διαχειριστική
Αρχή του ΤΕΒΑ.

6.4  Παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης
6.4.1. Η  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  γίνεται  από
επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.4.2.  Κατά  τη  διαδικασία  παραλαβής  διενεργείται  ο  απαιτούμενος  έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε
παραλαμβάνει  τις  σχετικές  υπηρεσίες  ή  παραδοτέα,  εφόσον  καλύπτονται  οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου,
β)  είτε  εισηγείται  για  την  παραλαβή  με  παρατηρήσεις  ή  την  απόρριψη  των
παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.4.3. Αν  η  επιτροπή  παραλαβής  κρίνει  ότι  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  ή  τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλότητα  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  ή
παραδοτέων και  συνεπώς αν μπορούν οι  τελευταίες  να καλύψουν τις  σχετικές
ανάγκες.
6.4.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής  υποχρεούται  να προβεί  στην οριστική  παραλαβή των παρεχόμενων
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υπηρεσιών  ή  παραδοτέων  της  σύμβασης  και  να  συντάξει  σχετικό  πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή
τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.
6.4.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει
εκδοθεί  πρωτόκολλο  παραλαβής  της  παραγράφου  2  ή  πρωτόκολλο  με
παρατηρήσεις  της  παραγράφου 3,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.
6.4.6. Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής  της παραγράφου 1.  Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει  σε
όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που  προβλέπονται  από  την  σύμβαση  και
συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που
έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.5  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε  περίπτωση  οριστικής  απόρριψης  ολόκληρου  ή  μέρους  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, 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.

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Τσιάκος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης – Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή υποχρεώσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡ.: Τίγκας Βάιος
ΤΗΛ.- FAX: 2441354721 / 2441354711
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4470/2020
Κ.Α.Ε.: 70.03-7425.0063

ΕΡΓΟ: «Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα
πλαίσια  της  πράξης  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: 73.966,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2020

«Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα  πλαίσια  της  πράξης  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» ΚΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000194
στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ««Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

Καρδίτσα, Μάρτιος 2020
Ο Συντάκτης

Τίγκας Βάιος

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡ.: Τίγκας Βάιος
ΤΗΛ.- FAX: 2441354721 / 2441354711
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4470/2020
Κ.Α.Ε.: 70.03-7425.0063

ΕΡΓΟ: «Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα
πλαίσια  της  πράξης  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: 73.966,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2020

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Α.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  στην  υλοποίηση  της  Υπηρεσίας  «Συνοδευτικά  Μέτρα  και
Υπηρεσίες στα πλαίσια της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ  2015-2016»  ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας  προς  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ)  2014-2020»»,  συνολικού  ποσού  73.966,00  €
(συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  24%)  και  θα  βαρύνει  τον   Κ.Α.  70.03-7425.0063 του
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Καρδίτσας του οικονομικού έτους 2020. 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΓΙΑ  ΤΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ  ΒΟΗΘΕΙΑΣ  ΓΙΑ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (Τ.Ε.Β.Α.)  είναι  η  ελάφρυνση  του
κοινωνικού  αποκλεισμού  των  απόρων,  μέσω  της  διανομής  τροφίμων  και  της  παροχής
βασικής  υλικής  συνδρομής,  καθώς  και  άλλων  συνοδευτικών  μέτρων.  Ωφελούμενοι  των
δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος, υποστηρίζεται η παροχή/
διανομή των παραπάνω ως ακολούθως:
Ι. Τρόφιμα
Στους ωφελούμενους, οι οποίοι πληρούν τις  προϋποθέσεις της εκάστοτε Υπ. Απόφασης,
παρέχονται τρόφιμα, τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζει ο
Δικαιούχος της Πράξης.
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ΙΙ. Βασική Υλική Συνδρομή
Στους ωφελούμενους,  οι  οποίοι  πληρούν τις  προϋποθέσεις  της  εκάστοτε Υπ.  Απόφασης
δύνανται να παρέχονται είδη οικιακού καθαρισμού, είδη προσωπικής υγιεινής, ρουχισμός,
βρεφικά και παιδικά είδη, πανικά, σχολικά είδη κ.λπ., τα οποία διανέμονται σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που καθορίζει ο Δικαιούχος της Πράξης.
ΙΙΙ Συνοδευτικά Μέτρα
Παράλληλα  με  τη  διανομή  τροφίμων  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  θα  παρέχονται
Συνοδευτικά  Μέτρα,  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  των
κοινωνικών έκτακτων αναγκών των απόρων με πιο ενεργό και βιώσιμο τρόπο.

Ο  Δήμος  Καρδίτσας συμμετέχει  ως  Επικεφαλής  Εταίρος (Δικαιούχος)  στην  Κ.Σ.  Π.Ε.
Καρδίτσας με λοιπούς εταίρους την  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.), τον  Δήμο Αργιθέας, τον  Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, τον  Δήμο Παλαμά,  τον
Δήμο Σοφάδων και τον Σύλλογο Τριτέκνων Νομού Καρδίτσας.
Μέσα από τις δράσεις του ΤΕΒΑ στηρίζονται στην ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Στοιχεία Φεβρουαρίου
2020), συνολικά 4.429 οικογένειες με 8.817 μέλη, με την ακόλουθη κατανομή ανά Δήμο:

ΔΗΜΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΛΗ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ 44 73

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2027 3939

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 95 146

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 380 720

ΠΑΛΑΜΑ 454 934

ΣΟΦΑΔΩΝ 1429 3005

ΣΥΝΟΛΟ 4429 8817

Α.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο την
αντιμετώπιση του  κοινωνικού  αποκλεισμού  ή/και  κοινωνικών έκτακτων αναγκών με  πιο
ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες
του  πληθυσμού  (ωφελούμενους  του  ΤΕΒΑ,  ενηλίκων,  εφήβων  και  παιδιών)  της  Κ.Σ
Καρδίτσας,  με  στόχο  τη  κατανόηση  του  προβλήματος  και  των  παραγόντων  που  τους
επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ο Δήμος Καρδίτσας θα συνάψει την παραπάνω σύμβαση λόγω του ότι οι εργασίες αυτές
είναι πολύπλοκες και υπόκεινται σε αυστηρούς κανόνες προγραμματισμού – υλοποίησης
και  ελέγχου,  προϋποθέτουν ενέργειες  λεπτομερέστατου σχεδιασμού καθώς και  συνεχείς
ανάγκες  υποστήριξης  στην  επίλυση  και  ερμηνεία  σχετικών  ζητημάτων  που  αναφύονται
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διαρκώς, απαιτώντας εξειδικευμένες γνώσεις και ειδικότητες σε σχέση με την προετοιμασία
και υλοποίηση του έργου.
Περαιτέρω απαιτούν την εφαρμογή των δράσεων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα
Καρδίτσας, καθώς και την υποστήριξη της δημιουργικής και συστηματικής επαφής με τις
κοινωνικές  και  οικονομικές  οντότητες  της  περιοχής  παρέμβασης,  τους  φορείς  και  τις
συλλογικότητες, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική τη συμβολή εξειδικευμένου συνεργάτη.
Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στο Δήμο πέραν των λοιπών
περιγραφόμενων ωφελημάτων, θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διοικητικής
και  διαχειριστικής  επάρκειας  του  μηχανισμού  του  Δήμου  και  στην  ταχεία  και  άρτια
υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων ολοκληρωμένου χαρακτήρα, που στόχο έχουν τη
βελτίωση  του  επίπεδου  ζωής  των  κατοίκων  τόσο  στην  ύπαιθρο  όσο  και  στις  αστικές
περιοχές  του  Δήμου  και  ολόκληρης  της  Περιφερειακής  Ενότητας  και  την  ενίσχυση  της
τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.
Ο Δήμος Καρδίτσας θα έχει  την εποπτεία και  τον έλεγχο όλων των δράσεων,  ασκώντας
ενδελεχή και  διαρκή έλεγχο της σωστής  και  αποδοτικής λειτουργίας του προγράμματος
ενισχύοντας στο μέγιστο βαθμό τον κοινωνικό του χαρακτήρα.

Οι  παρεχόμενες  Υπηρεσίες  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 

Α.Α. Είδος / CPV

1
(CPV):  85312300-2:  «Υπηρεσίες  καθοδήγησης  και  παροχής  συμβουλών  με
δευτερεύον κωδικό (CPV): 85320000-8 «Κοινωνικές Υπηρεσίες»

Προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών. 

Με  βάση  τα  υποδεικνυόμενα  από  το  ΕΠ  ΒΥΣ  ενδεικτικά  Συνοδευτικά  Μέτρα  και  την
αποδελτίωση  του  περιεχομένου  των ενταγμένων στο  ΕΠ Πράξεων πραγματοποιήθηκε  η
αρχική  κατηγοριοποίηση  των  Συνοδευτικών  Μέτρων  και  αποτύπωση  των  ενδεικτικών
δράσεων που περιλαμβάνονται σε αυτά, που αποτυπώνεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ενδεικτικές Κατηγορίες Συνοδευτικών Δράσεων

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης ειδικών 
ομάδων (πλην παιδιών) 

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης ανέργων
(συμβουλευτική, πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και λοιπές
κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και σε λοιπά προγράμματα στήριξης) 

Παροχή  υπηρεσιών  ψυχοκοινωνικής  στήριξης,  ενδυνάμωσης  και  κοινωνικής  ένταξης
ηλικιωμένων (συμβουλευτική, παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας/ψυχικής υγείας, αναψυχής και
κοινωνικοποίησης και σε λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες) 

Παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης αστέγων
(συμβουλευτική, ατομικά σχέδια δράσης/πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες
απασχόλησης, υγείας/ψυχικής υγείας και σε λοιπά προγράμματα στήριξης) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Παροχή  υπηρεσιών  ψυχοκοινωνικής  στήριξης,  ενδυνάμωσης  και  κοινωνικής  ένταξης  ΑμΕΑ
(συμβουλευτική,  ενημέρωση  &  ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  δικαιωμάτων,  μαθήματα
αυτόνομης  διαβίωσης,  εκπαιδευτικά  προγράμματα  φροντιστών  /  δασκάλων  και  καθηγητών,
ατομικά σχέδια δράσης/πλάνα κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και
σε λοιπά προγράμματα στήριξης) 

Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη μονογονεικών οικογενειών (συμβουλευτική, πλάνα
κοινωνικής ένταξης, παραπομπή σε υπηρεσίες απασχόλησης και λοιπές κοινωνικές υπηρεσίες,
καθώς και σε λοιπά προγράμματα στήριξης) 

Παροχή  υπηρεσιών  ενδυνάμωσης  και  κοινωνικής  ένταξης  μεταναστών,  συμμετεχόντων
αλλοδαπής  προέλευσης,  μειονοτήτων  συμπεριλαμβανομένων  των  περιθωριοποιημένων
κοινοτήτων,  όπως  οι  Ρομά  (ενημέρωση  &  ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  δικαιωμάτων,
προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και απόκτησης βασικών δεξιοτήτων, παραπομπή
σε  υπηρεσίες  υγείας/ψυχικής  υγείες  &  λοιπές  δημόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  σε  λοιπά
προγράμματα στήριξης)
Συμβουλευτική  και  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη  γυναικών  &  παιδιών  (ενημέρωση/
ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  ισότητας  και  δικαιωμάτων,  ψυχολογική  υποστήριξη
κακοποιημένων γυναικών/παιδιών και παραπομπή σε υπηρεσίες και δομές) 
Συμβουλευτική  και  ψυχοκοινωνική  υποστήριξη  σε  θέματα  πρόληψης  και  αντιμετώπισης
εξαρτήσεων  (ενημέρωση/  ευαισθητοποίηση,  ψυχολογική  υποστήριξη  και  παραπομπή  σε
υπηρεσίες και δομές) 

Συμβουλευτική  και  ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  σε  θέματα  υγείας/ψυχικής  υγείας  και
συνθηκών υγιεινής (ενημέρωση/ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης/προαγωγής της υγείας
όπως προγράμματα ελέγχων υγείας & εμβολιασμών, ενημέρωση - πρόληψη για τα σεξουαλικά
μεταδιδόμενα νοσήματα, συμβουλευτικές υπηρεσίες / ενδυνάμωση οικογενειών με άτομα με
προβλήματα  ψυχικής  υγείας/νοητικής  υστέρησης/άνοιας  και  παραπομπή  σε  υπηρεσίες
υποστήριξης,  ενημέρωση/ευαισθητοποίηση  σε  θέματα  υγιεινής  διαβίωσης)  -  εφόσον  οι
παραπάνω υπηρεσίες αναπτύσσονται διακριτά και αφορούν σε περισσότερες της μιας ή/και το
σύνολο των ομάδων στόχου 

Παροχή υπηρεσιών απόκτησης βασικών δεξιοτήτων (μαθήματα γλώσσας για αναλφάβητους &
βασικών δεξιοτήτων Η/Υ) 
Παροχή  υπηρεσιών  ενδυνάμωσης,  κοινωνικοποίησης  και  απόκτησης  λοιπών  δεξιοτήτων
(δημιουργικά  εργαστήρια  και  σεμινάρια  παραδοσιακών  κατασκευών,  αξιοποίησης  και
ανάδειξης τοπικών προϊόντων καινοτομίας, κοκ.) 
Σχεδιασμός και διοργάνωση εργαστηρίων, εκδηλώσεων, αθλητικών δραστηριοτήτων, θεατρικών
παραστάσεων,  ημερίδων  και  σεμιναρίων,  για  την  ψυχοκοινωνική  στήριξη,  ενδυνάμωση  και
κοινωνική ένταξη ατόμων ειδικών ομάδων/ ωφελουμένων ΤΕΒΑ της Κ.Σ. 

Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής 
στήριξης, ενδυνάμωσης και 
κοινωνικής ένταξης παιδιών 

Συμβουλευτική  γονέων  &  ψυχολογική  υποστήριξη  (ενημέρωση  για  την  αντιμετώπιση
προβλημάτων λόγου & μαθησιακών δυσκολιών / πρόληψη και διαχείριση σχολικής αποτυχίας /
διαχείριση  άγχους  /  διαχείριση  φαινομένων  σχολικού  εκφοβισμού  και  παραπομπή  σε
εξειδικευμένες υπηρεσίες, ασφαλής περιήγηση στο διαδίκτυο) 

Υπηρεσίες πρόληψης, συμβουλευτικής παρέμβασης και ευαισθητοποίησης σε παιδοψυχιατρικά
θέματα 

Συμβουλευτική  επαγγελματικού  προσανατολισμού  και  στήριξη  πρωτοβουλιών  εξοικείωσης
μαθητών με το οικονομικό περιβάλλον 

Διατροφικές συμβουλές & 
συμβουλές υγιεινής 

Συμβουλευτική σε θέματα υγιεινής διατροφής 
Συμβουλευτική σε θέματα παιδικής παχυσαρκίας 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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διατροφής Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων, & ημερίδων, με σχετική θεματολογία

Συμβουλές διαχείρισης 
οικογενειακού 
προϋπολογισμού και 
συμβουλευτική 
επιχειρηματικότητας 

Λογιστική συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα οικογενειακού προϋπολογισμού 
Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα «επιχειρηματικότητας»
Σχεδιασμός και διοργάνωση ημερίδων (με ενδεικτικό περιεχόμενο την ενημέρωση ανέργων για
την  ύπαρξη  χρηματοδοτήσεων  από  το  ΕΣΠΑ,  σύνδεση  με  το  παρατηρητήριο
επιχειρηματικότητας, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, προετοιμασίας για συνέντευξη, σύνταξη
βιογραφικού, κλπ)
Νομική συνδρομή σε ζητήματα χρεών, οφειλών (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) 

Υπηρεσίες κοινωνικοποίησης
παιδιών 

Εργαστήρια Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και καλλιτεχνικά εργαστήρια 
Μαθήματα μουσικής, μουσικών οργάνων, χορού 
Δραστηριότητες άθλησης (ομαδικά/ατομικά αθλήματα, επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους) 
Εργαστήρια ρομποτικής και τεχνολογίας για παιδιά και εφήβους 
Υπηρεσίες ημερήσιας απογευματινής απασχόλησης παιδιών δημοτικού σχολείου 

Κοινωνικά φροντιστήρια που
θα παρέχουν τόσο διδακτική 
υποστήριξη όσο και επαρκείς
και κατάλληλους χώρους για 
μελέτη για τα παιδιά / 
ωφελούμενους 

Ενισχυτική διδασκαλία 

Εκμάθηση χρήσης Η/Υ και απόκτηση πιστοποιητικών 
Εκμάθηση ξένων γλωσσών 

Παροχή ξενόγλωσσης διδασκαλίας σε παιδιά 

Υλοποίηση πολιτιστικών και 
δημιουργικών 
δραστηριοτήτων 
απασχόλησης για παιδιά 
ωφελούμενους 

Βιωματικά εργαστήρια κουκλοθέατρου, θεάτρου για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας 

Λοιπά βιωματικά εργαστήρια για παιδιά 

Στο πλαίσιο της Παρούσας προβλέπεται η παροχή των παρακάτω «Συνοδευτικών Μέτρων /
Δράσεων» (εφεξής και «Μέτρα»), τα οποία εντάσσονται στις ανωτέρω κύριες και επιμέρους
κατηγορίες,  με  στόχο  την  αντιμετώπιση  του  κοινωνικού  αποκλεισμού  ή/και  κοινωνικών
έκτακτων αναγκών των ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, (ενηλίκων, εφήβων και παιδιών) της Κ.Σ
Π.Ε. Καρδίτσας.

Η  Κωδικοποίηση  και  η  κοστολόγηση  των  «Μέτρων»  γίνεται  με  βάση  τον  Οδηγό
«Κοστολόγησης  Υλοποίησης  Συνοδευτικών  Μέτρων  των  Κοινωνικών  Συμπράξεων  και
Ανάπτυξη  Ψηφιακού  Εργαλείου  Συστήματος  Παρακολούθησης  και  Ελέγχου  των
παρεχόμενων Συνοδευτικών Μέτρων» του ΤΕΒΑ. 

Τα προτεινόμενα «Μέτρα» εξειδικεύονται σε συνοδευτικές / συμβατικές υπηρεσίες,  ενώ
έχουν προβλεφθεί κατ’ αποκοπή δαπάνες σχετικά με λειτουργικά κόστη, ενοικίαση χώρου
Τηλεπικοινωνίες,  ΔΕΗ,  καθαριότητα  χώρου»,  νερό/αναψυκτικό/Φαγητό,  catering,
εξοπλισμός, Γραφική ύλη, εξοπλισμός (οθόνες, projector, ήχος, φωτισμός κ.α.), παραγωγή
Σκηνικών Ημερίδας / Συνεδρίου (backdrop, banners, σημάνσεις), κλπ.

Η συνολική συσχέτιση ανάμεσα σε Μέτρα (Μ) και Συμβατικές Υπηρεσίες (ΣΥ) φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
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Πίνακας 1: Συσχέτιση Συνοδευτικών Μέτρων και Συνοδευτικών / Συμβατικών Υπηρεσιών του Αναδόχου

Συνοδευτικό Μέτρο Συνοδευτική Υπηρεσία

Α/Α Τίτλος Α/Α Τίτλος

Μ.1
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης

ειδικών ομάδων (πλην παιδιών)

Σ.Υ.1.1. Ατομική Συμβουλευτική

Σ.Υ.1.2. Ομαδική Συμβουλευτική

Μ.2
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης,
ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης

παιδιών
Σ.Υ.2.1. Ομαδική Συμβουλευτική

Μ.3
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού
προϋπολογισμού και συμβουλευτική

επιχειρηματικότητας

Σ.Υ.3.1. Ατομική Συμβουλευτική

Σ.Υ.3.2. Εκδηλώσεις Ημερίδες

Μ.4 Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων

Σ.Υ.4.1. Έντυπη Ενημέρωση

Σ.Υ.4.2. Έντυπες Καταχωρήσεις

Σ.Υ.4.3. Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις

Α.3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες από την υπογραφή της σύμβασης και |για
τέσσερις  (4)  μήνες  με  δυνατότητα  παράτασης  μέχρι  31.12.2020  και  με  ενδεχόμενη
παράταση αντίστοιχη με αυτή της Πράξης, ύστερα από απόφαση παράτασης που αφορά
στο κυρίως έργο της Πράξης και η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και
εφόσον τεκμηριώνεται σχετική αναγκαιότητα (λ.χ. καθυστέρηση διανομών κυρίως έργου).
Σε περίπτωση παράτασης και ανάλογα πότε θα συμβεί αυτό και, εφόσον συντρέχουν λόγοι
παράτασης  των  συνοδευτικών  Μέτρων,  θα  παραταθούν  αναλογικά,  με  απόφαση  του
Εργοδότη και οι χρόνοι υποβολής των υπολειπομένων Παραδοτέων.

Ο  Ανάδοχος  θα  παρέχει  τις  παραπάνω  υπηρεσίες  εφόσον  απαιτηθεί  στην  έδρα  του
επικεφαλής  εταίρου  αλλά  και  στην  έδρα  όλων  των  εταίρων  της  Κ.Σ.  Οι  συναντήσεις
συντονισμού - διαχείρισης του Έργου θα γίνονται στην έδρα του επικεφαλής εταίρου.
Τα στελέχη του Αναδόχου θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και εκτός ωραρίου λειτουργίας
δημοσίων υπηρεσιών, ιδιαίτερα για τον συντονισμό και υποστήριξη της υλοποίησης των
δράσεων.

Α.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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Τα παραδοτέα της υπηρεσίας θα είναι :

Παραδοτέο Περιγραφή Προθεσμία υποβολής

Π.1.

Αναλυτική  περιγραφή  της  μεθοδολογίας
παρακολούθησης,  διαχείρισης  και  υλοποίησης  των
συνοδευτικών  /  συμβατικών  υπηρεσιών  που
προβλέπονται στον πίνακα 1.

έως 1 μήνα από την υπογραφή
της σύμβασης

Π.2.

Πλήρη  και  αναλυτική  περιγραφή  της  προόδου  των
δράσεων του Αναδόχου παραθέτοντας τόσο τα ποιοτικά
όσο  και  τα  ποσοτικά  στοιχεία  των  παρεμβάσεων  που
υλοποιήθηκαν  στα  πλαίσια  των  συνοδευτικών  /
συμβατικών υπηρεσιών που προβλέπονται στον πίνακα 1

εντός 15 ημερών από την
ολοκλήρωση του ήμισυ του

χρόνου της συμβατικής
δέσμευσης

Π.3.

Πλήρη και αναλυτική περιγραφή της προόδου όλων των
παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν από τον  Ανάδοχο καθ
όλη τη διάρκεια του έργου και τον συνολικό απολογισμό
των  υπηρεσιών  που  παρασχέθηκαν στα  πλαίσια  των
συνοδευτικών  /  συμβατικών  υπηρεσιών  που
προβλέπονται στον πίνακα 1

έως τέσσερις (4) μήνες με
δυνατότητα παράτασης έως

31.12.2020

Α.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Το  τίμημα  της  παρούσας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  73.966,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Η καταβολή της αμοιβής της συμβατικής αξίας της συμβατικής αξίας ποσού, θα γίνεται
τμηματικά με  την  έκδοση εντάλματος  πληρωμής,  ύστερα  από την  έκδοση του  σχετικού
Τιμολογίου  Παροχής  Υπηρεσιών  του  εντολοδόχου  και  ανάλογα  με  την  παράδοση  των
εργασιών, ως εξής:

Παραδοτέο
Αμοιβή

Ποσοστό %
Συνολικό Ποσό

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Π.1. 20 % 14.793,20 €
Π.2. 40 % 29.586,40 €
Π.3. 40 % 29.586,40 €

Η παρούσα σύμβαση αφορά δαπάνες συνοδευτικών υπηρεσιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ,
οι  οποίες  αναλογούν σε ποσοστό στο 5% της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  Η
Πράξη  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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Α.6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία
σύναψης  σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να
διαθέτουν  κατά  τα  τελευταία  τρία  (3)  έτη  (2016,2017,2018)  μέσο  γενικό  ετήσιο  κύκλο
εργασιών ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του συνολικού προϋπολογισμού της εν  λόγω
σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Α.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Όσον  αφορά  στην  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  για  την  παρούσα  διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν
τους παρακάτω ελάχιστους όρους τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας:

 να έχουν εμπειρία  στην εκπόνηση μελετών ή σχεδίων δράσης ή την υλοποίηση
υπηρεσιών προς την Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Περιφέρειες) που σχετίζονται με τον
προγραμματισμό ή την εξειδίκευση ή τον σχεδιασμό ή την υλοποίηση ή την παροχή
διαχειριστικής,  τεχνικής  και  συμβουλευτικής  υποστήριξης  πράξεων  ή  έργων
κοινωνικού ή κοινωφελούς χαρακτήρα,  ή την αντιμετώπιση της φτώχειας και  τις
πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω της υλοποίησης ενός
(1) τουλάχιστον έργου κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017,2018,2019).
Για  τον  υπολογισμό  της  τριετίας,  λαμβάνεται  υπόψη  η  ημερομηνία  σύναψης
σύμβασης του/των έργου/ων.

 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2017,2018,2019), να έχουν υλοποιήσει
τουλάχιστον  τρία  (3)  έργα  παροχής  συμβουλευτικής  υποστήριξης  προς  την
Αυτοδιοίκηση (Δήμους,  Περιφέρειες)  που σχετίζονται  με τον συντονισμό και  την
εφαρμογή ή την οργάνωση, ή την εξειδίκευση, ή τον σχεδιασμό, ή την υλοποίηση
δράσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD). Για τον υπολογισμό της τριετίας,  λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία
σύναψης σύμβασης του/των έργου/ων.

 να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό ανάθεσή
έργου. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν  Ομάδα Έργου
που θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών, τουλάχιστον πέντε (5),
κατάλληλων για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου
Έργου.  Συγκεκριμένα, η Ομάδα Έργου θα πρέπει, κατ’ ελάχιστον, να συγκροτείται
από τους κάτωθι: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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Στέλεχος Ελάχιστα Γενικά προσόντα και απαιτούμενη ειδική εμπειρία

Ελάχιστος
συνολικός
αριθμός

στελεχών

Υπεύθυνος Έργου

Κάτοχος  πτυχίου  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης,  με  10ετή  τουλάχιστον
επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  από  την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, στην παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης
σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και
υλοποίησης  δράσεων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 

1

Υπεύθυνος υλοποίησης
ενεργειών Συνοδευτικών

Μέτρων

Κάτοχος  πτυχίου  πανεπιστημιακής  εκπαίδευσης  με  10ετή  τουλάχιστον
επαγγελματική  εμπειρία  στην  υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  από  την
Ευρωπαϊκή Ένωση έργων, στην παροχή  συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής και
διαχειριστικής  υποστήριξης  σε  φορείς  του  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα,  στην
παροχή υπηρεσιών  ανάπτυξης  και  διαχείρισης  έργων και  στην  συμβουλευτική
επιχειρηματικότητας. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων στο
πλαίσιο  του  ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) κατά τα τελευταία 3 έτη

1

Υπεύθυνος υλοποίησης
ενεργειών Συνοδευτικών

Μέτρων

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με  5ετή  τουλάχιστον επαγγελματική
εμπειρία στην ψυχοκοινωνική στήριξη, ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη (ενηλίκων
ή/και παιδιών)

1

Στέλεχος διαχείρισης
έργου και υπεύθυνος

παρακολούθησης
φυσικού αντικειμένου

Κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με 3ετή τουλάχιστον επαγγελματική
εμπειρία  στην  υλοποίηση  συγχρηματοδοτούμενων  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση
έργων. Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του
ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) κατά τα τελευταία 3 έτη

1

Διοικητικό Στέλεχος

Κάτοχος πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην πληροφορική, με 10ετή
τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από
την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  έργων.  Εμπειρία  σε  θέματα  διαχείρισης  και  υλοποίησης
δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) 

1

Τα  στελέχη  της  προτεινόμενης  Ομάδας  Έργου  θα  πρέπει  να  προέρχονται  σε  ποσοστό
τουλάχιστον 70% από το μόνιμο προσωπικό του Προσφέροντα συμπεριλαμβανομένων των
εταίρων αυτού.
Κατά  τη  διάρκεια  της  υλοποίησης,  η  ομάδα  Έργου  θα  συνεργάζεται  με  τις  αρμόδιες
Υπηρεσίες του Δήμου Καρδίτσας, οι οποίες με τη σειρά τους θα παρέχουν στον ανάδοχο το
σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση του
έργου.

Οι  υποψήφιοι  οικονομικοί  φορείς,  θα  πρέπει  να  παρουσιάσουν,  κατ’  ελάχιστον,  στην
τεχνική τους προσφορά την προτεινόμενη ομάδα έργου, τη δομή και την οργάνωσή της, τη
διαδικασία  οργάνωσης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  του  έργου  καθώς  και  τα
εργαλεία  που  θα  χρησιμοποιήσουν  για  το  σκοπό  αυτό  προσαρμοσμένα  στις  ιδιαίτερες
απαιτήσεις  του  Έργου  και  με  σαφή  αναφορά  του  τρόπου  χρήσης  τους,  καθώς  και  τα
ειδικότερα  προσόντα  των  προσώπων  που  θα  τη  συγκροτήσουν  με  σαφή  αναφορά  της
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συμμετοχής και του ρόλου του κάθε στελέχους στις επιμέρους δράσεις και παραδοτέα του
έργου.
Επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα τεθεί ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου (ΥΟΕ). Ο ΥΟΕ θα
έχει την ευθύνη συνολικού συντονισμού της Ομάδας Έργου του Αναδόχου και της ομαλής
διεξαγωγής του έργου σε καθημερινή βάση, θα εποπτεύει τις εργασίες όλων των επί μέρους
υπο-ομάδων και θα είναι ο κύριος φορέας επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή.

Α.8. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας όλα τα μέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας  θα  πρέπει  να  λαμβάνουν  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  ποιότητας  του
επιπέδου  των  προσφερόμενων  υπηρεσιών  στο  πεδίο  της  παροχής  συμβουλευτικών
υπηρεσιών και υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης στον δημόσιο τομέα. Για την απόδειξη του
κριτηρίου αυτού, θα πρέπει να προσκομιστεί αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001:2015.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Βάιος Τίγκας
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡ.: Τίγκας Βάιος
ΤΗΛ.- FAX: 2441354721 / 2441354711
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4470/2020
Κ.Α.Ε.: 70.03-7425.0063

ΕΡΓΟ: «Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα
πλαίσια  της  πράξης  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: 73.966,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2020
Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α Περιγραφή Υπηρεσίας -Συνοδευτικού Μέτρου Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα Τιμή

Μονάδας Σύνολο

1
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και

κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών) 
Ατομική Συμβουλευτική

Αριθμός
Συνεδριών 600 30,00 € 18.000,00 €

2
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και

κοινωνικής ένταξης ειδικών ομάδων (πλην παιδιών) 
Ομαδική Συμβουλευτική

Αριθμός
Συνεδριών 80 100,00 € 8.000,00 €

3
Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ενδυνάμωσης και

κοινωνικής ένταξης παιδιών 
Ομαδική Συμβουλευτική

Αριθμός
Συνεδριών 80 100,00 € 8.000,00 €

4
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας
Ατομική Συμβουλευτική

Αριθμός
Συνεδριών 630 30,00 € 18.900,00 €

5
Συμβουλές διαχείρισης οικογενειακού προϋπολογισμού

και συμβουλευτική επιχειρηματικότητας 
Εκδηλώσεις / Ημερίδες

Αριθμός
εκδηλώσεων 1 1.000,00 € 1.000,00 €

6
Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων 

Έντυπη Ενημέρωση
Αριθμός
τεμαχίων 15 250,00 € 3.750,00 €

7 Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων 
Έντυπες Καταχωρήσεις

Αριθμός
καταχωρήσεων

10 80,00 € 800,00 €

8 Δημοσιότητα Συνοδευτικών Μέτρων 
Ηλεκτρονικές καταχωρήσεις

Αριθμός
καταχωρήσεων

10 120,00 € 1.200,00 €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
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Σύνολο 59.650,00 €

ΦΠΑ 24% 14.316,00 €

Γενικό Σύνολο 73.966,00 €

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Βάιος Τίγκας

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Απόστολος Ταξιάρχης
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΛΗΡ.: Τίγκας Βάιος
ΤΗΛ.- FAX: 2441354721 / 2441354711
ΑΡΙΘΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 4470/2020
Κ.Α.Ε.: 70.03-7425.0063

ΕΡΓΟ: «Συνοδευτικά  Μέτρα  και  Υπηρεσίες  στα
πλαίσια  της  πράξης  ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016»
ΚΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5000194  στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής»  του  Ταμείου
Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(ΤΕΒΑ) 2014-2020»»

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
 ΜΕΛΕΤΗΣ: 73.966,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%)

ΧΡΗΣΗ: 2020

Γ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η παροχή Συνοδευτικών μέτρων / Δράσεων με στόχο
την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ή/και κοινωνικών έκτακτων αναγκών με πιο
ενεργό και βιώσιμο τρόπο τα οποία σχεδιάζονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες
του  πληθυσμού  (ωφελούμενους  του  ΤΕΒΑ,  ενηλίκων,  εφήβων  και  παιδιών)  της  Κ.Σ
Καρδίτσας,  με  στόχο  τη  κατανόηση  του  προβλήματος  και  των  παραγόντων  που  τους
επηρεάζουν, συμβάλλοντας στην καλή ψυχική υγεία τους και στην ομαλή ένταξή τους στο
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ειδικότερα  οι  υπηρεσίες  που  θα  προσφέρει  ο  Ανάδοχος,  είναι  αυτές  που  αναλυτικά
περιγράφονται στο μέρος Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας μελέτης.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση  της  υπηρεσίας  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  και  με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:
α. Τεχνική περιγραφή –μελέτη
β. Ο προϋπολογισμός
γ. Η Συγγραφή υποχρεώσεων
Άρθρο 4ο : Χρονική Διάρκεια
Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και για τέσσερις
(4) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως 31.12.2020.
Άρθρο 5ο: Υποχρεώσεις του αναδόχου
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  τις  υπηρεσίες  όπως  αυτές  αναλυτικά
αναφέρονται στο μέρος Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας μελέτης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜHΣΗΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Υπηρεσία του εντολέα και άλλου
αρμοδίου Φορέα ή Αρχής, με τον τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Διεύθυνση του
εντολέα. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον εντολέα αναφορές, πληροφορίες και στοιχεία,
σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης ή λύσης της
Σύμβασης στον εντολέα τα αποτελέσματα, πληροφορίες, στοιχεία, κάθε έγγραφο ή αρχείο
σχετικό  με  το  αντικείμενο  της  παρούσας,  που  θα  αποκτηθούν  ή  θα  αναπτυχθούν  με
δαπάνες  του  εντολέα.  Σε  περίπτωση  αρχείων  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  ο  Ανάδοχος
υποχρεούται να συνοδεύει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και οδηγίες για τη
διαχείριση τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ιδιοκτησία του εντολέα, ο οποίος μπορεί να
τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται ελεύθερα. 
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει, ως
εμπιστευτική  και  να  μην  την  χρησιμοποιεί  ή  αποκαλύπτει  σε  άλλα  πρόσωπα,  χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εντολέα.
Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  μην  δημοσιοποιεί,  αναπαραγάγει  διακινεί  κλπ.
προσωπικά δεδομένα που τυχόν έρθουν στην κατοχή του και να τα διαχειρίζεται σύμφωνα
με τις οδηγίες που του δίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τον Κανονισμό
Ε/Ε 2016/679 (GDPR) για τα Προσωπικά Δεδομένα
Άρθρο 6ο: Υποχρεώσεις της αναθέτουσας αρχής
Ο Δήμος Καρδίτσας είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα
οποία κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης υπηρεσίας.
Άρθρο 7ο: Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρα βία θεωρείται  κάθε  απρόβλεπτο και  τυχαίο  γεγονός  που είναι  αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας
βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό
γεγονός  ή  σε  περιστάσεις  για  τις  οποίες  ο  εντολοδόχος  ή  ο  εντολέας  είναι  ανυπαίτιοι,
αιφνιδιαστική  απεργία  προσωπικού,  πόλεμος,  ατύχημα,  αιφνίδια  ασθένεια  του
προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας
βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα
προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.
Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος
ανάλογα.
Άρθρο 8ο: Αναθεώρηση τιμών
Οι  τιμές  δεν  υπόκεινται  σε  καμία  αναθεώρηση  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες .
Άρθρο 9ο: Τρόπος πληρωμής
Το  τίμημα  της  παρούσας  ανέρχεται  στο  ποσό  των  73.966,00  €  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση
του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση.
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
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Η πληρωμή της συμβατικής αξίας ποσού, θα γίνεται τμηματικά με την έκδοση εντάλματος
πληρωμής,  ύστερα  από  την  έκδοση  του  σχετικού  Τιμολογίου  Παροχής  Υπηρεσιών  του
εντολοδόχου και ανάλογα με την παράδοση των εργασιών, ως εξής:
Α’  δόση: 20% της συνολικής αμοιβής, ήτοι 14.793,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%,με την υποβολή του 1ου Παραδοτέου
Β’ δόση: 40% της συνολικής αμοιβής,  ήτοι  29.586,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, με την υποβολή του 2ου Παραδοτέου
Γ’  δόση:  40% της  συνολικής αμοιβής,  ήτοι  29.586,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, με την υποβολή του 3ου Παραδοτέου
Η παρούσα σύμβαση αφορά δαπάνες συνοδευτικών υπηρεσιών του Προγράμματος ΤΕΒΑ,
οι  οποίες  αναλογούν σε ποσοστό στο 5% της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.  Η
Πράξη  συγχρηματοδοτείται  από  το  Ταμείο  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  προς  τους  Απόρους
(Τ.Ε.Β.Α.).
Άρθρο 10ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις
Ο Ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το
Δήμο.
Άρθρο 11ο: Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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