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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Ηρώων Πολυτεχνείου 91 και Κανθάρου 
Πειραιάς ΤΚ 18536 
Πληροφορίες: Θ. Παντελή  
Τηλ: 210 – 4527314 
Email: blueoffice@piraeus.gov.gr 
Fax: 2132022343 
 

 
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση σύμβασης με τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το 
έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)»  
 
Π/Υ: 24.274,19€ πλέον ΦΠΑ 24% 5.825,81€ 
Σύνολο 30.100,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%  
Π/Υ ΕΤΟΥΣ: 2021 
ΚΑ 30.6117.90 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 70% από πόρους του ΕΤΠΑ 
και 30% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
 
CPV : 79413000-2 (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας) 
CPV: 48422000-2 (Πλατφόρμες πακέτων 
λογισμικού) 
CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που σχετίζονται 
με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 
και βιντεοταινιών)  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  
 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με τίτλο  
 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTion (BLUACT)» 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.274,19 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% 5.825,81€ 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 
 

που θα διεξαχθεί σύµφωνα µε:  

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

β) τους όρους της παρούσας 

 

 

Αριθ. Πρωτ. 399/21-4-2021 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ∆ήµος Πειραιά 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ι. Δραγάτση 12 και Πλ. Κοραή 1 

Πόλη Πειραιάς 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18535 

Τηλέφωνο 210 - 4527314 

Φαξ 2132022343 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  protokolo@piraeus.gov.gr  

blueoffice@piraeus.gov.gr 

dipran@piraeus.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Θεώνη Παντελή  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.piraeus.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα ο Δήμος Πειραιά 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 

στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου Πειραιά είτε στην επιτροπή 

διαγωνισμού (βλ. Κεφ. 1.5 της παρούσας) 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες δίνονται και από την διαδικτυακή πύλη του Δήμου Πειραιά www.piraeus.gov.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 

και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της παρούσας. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι κατά ποσοστό 70% από το ΕΤΠΑ και κατά 30% από το 

Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) 09/12/2020 2
η
 

Τροποποίηση για το δίκτυο BLUACT μεταξύ του URBACT III και του Δήμου Πειραιά. Η δαπάνη για την εν λόγω 

σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 30.6117.90 του προϋπολογισμού του Δήμου Πειραιά, οικονομικού έτους 2021 

(Αρ.Πρωτ.2021/202340/03-03-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΗΞΨΩΞΥ-Δ2Ν), πίστωση 
ύψους 30.100,00 €  με α/α 690 μητρώου δέσμευσης  και ΑΔΑΜ:21REQ008228319 2021-03-03). 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η καλύτερη επικοινωνία, διάδοση, δικτύωση του ευρωπαϊκού έργου 

BluAct μέσω της παραγωγής δυο νέων προϊόντων από τον επικεφαλής εταίρο Δήμο Πειραιά που εγκρίθηκαν 

από το URBACT: α)  Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής (Ψηφιακό Εργαλείο-

Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (BluAct)» και β) 

Ντοκιμαντέρ με τη σύνοψη της δράσης του δικτύου BluAct, το οποίο θα αποτελέσει έκτοτε το βασικό προϊόν 

διάδοσης της δράσης των πόλεων του δικτύου και προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας καινοτομίας και της 

πλατφόρμας του BluAct στο διαδίκτυο.  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 30.100,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 24.274,19 € και ΦΠΑ 24%: 5.825,81€). 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 1 του 

4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο 

συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. 

 

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: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, 

 του ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», 

 του  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]», 

 του Ν. 3463/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε με την παρ 

13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α’/23-12-20008) «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής 

Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών , 
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 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

 του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

 του ν.2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 της παρ. Ζ 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»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

 Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ¨Πρόγραµµα 

Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», 

 του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες", 

 του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄/204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 των διατάξεων του άρθρου 1 «Κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων», του 

κεφαλαίου Α΄ «Μείωση Διοικητικών Βαρών – Απλουστεύσεις Διαδικασιών», του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 

Α΄/74), 

 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

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

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4700/2020, 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 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, 

 την με αρ. 900/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά (ΑΔΑ: 65ΗΡΩΞΥ-138) περί 

έγκρισης του Δήμου Πειραιά ως επικεφαλής εταίρος στην Β΄ Φάση του έργου με τίτλο BLUegrowth 
cities in ACTion (BLUACT) του προγράμματος URBACT III, 

 την από 23/04/2018 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract), την από 01/02/2019 1
η
 

Τροποποίηση και την από 09/12/2020 2
η
 Τροποποίηση της Σύμβασης Χρηματοδότησης για το δίκτυο 

BLUACT μεταξύ του URBACT III και του Δήμου Πειραιά, 
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 το πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, τμήμα Επιχειρηματικότητας 

& Γαλάζιας Ανάπτυξης, με ΑΔΑΜ: 21REQ008122123 2021-02-10, 

 την με α/α 690 στο Μητρώο Δεσμεύσεων (ΑΔΑ: ΨΗΞΨΩΞΥ-Δ2Ν) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με 

την οποία διατέθηκε πίστωση ποσού 30.100,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6117.90 του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2021, με ΑΔΑΜ:21REQ008228319 2021-03-03 

 τη με αριθμ. 296 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, 

 την με αριθ. 297 /2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και 

καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ως άνω υπηρεσία.  

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κτήριο Κανθάρου & Ηρ. Πολυτεχνείου 91, Πειραιάς ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού την 10/ 5 /2021 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Την καθορισμένη ημερομηνία και 

ώρα, οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως 

εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, η οποία θα τις αποσφραγίσει. 

Επίσης, οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία δύνανται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στο 

Δήμο μέχρι την ημέρα και ώρα  της διεξαγωγής του διαγωνισμού στη διεύθυνση:  Ι. Δραγάτση 12, Πλατεία 
Κοραή, ΤΚ 18535 Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Γενικού Αρχείου. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και 

η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 

ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των 

προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο 

προηγούμενων εδαφίων. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η παρούσα διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 10 

ημερολογιακές ημέρες, τουλάχιστον, πριν την διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με την 

παρ.1γ του άρθρου 121 του ν. 4412/16.  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) δημοσιεύεται στον ελληνικό τύπο και το πλήρες κείμενο 

της παρούσας διακήρυξης δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/17 σε μία ημερήσια εφημερίδα 

του νομού. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο και 

εισπράττονται κατά την πληρωμή της σύμβασης. 

Επίσης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ.4 του άρθρου 2 του νόμου 3861/10, αναρτάται στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 
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Τα τεύχη του διαγωνισμού θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL): www.piraeus.gov.gr 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:  

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες 

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
1
  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.  

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           

1
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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 Περίληψη της Διακήρυξης, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στον έγκριτο τύπο.  

2. η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ ………………………....) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης - 

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΤΕΥΔ 

3. το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ] 

4. 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 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, μέσω της ιστοσελίδας 

www.pireaus.gov.gr 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

 

Διεύθυνση: Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Αρμόδιος για πληροφορίες: Θεώνη Παντελή  

Τηλέφωνο: 210 – 4527314 

e-mail: protokolo@piraeus.gov.gr,  
Εναλλακτικά η επικοινωνία μπορεί να γίνεται και στις κάτωθι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

blueoffice@piraeus.gov.gr,  

dipran@piraeus.gov.gr  

 

Για την παραλαβή σε έντυπη μορφή των τευχών ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει με δαπάνη και 

επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται εγγράφως. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων 

που υποβάλλονται με άλλο τρόπο δεν εξετάζονται.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών.  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

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

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

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης 

της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

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.  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, 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 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 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) 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.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 
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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. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν 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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Για τους δικαιούμενους συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους θεμελιώδεις κανόνες της 

Συνθήκης και να έχει αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν διακρίσεις.  
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Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία αυτών των 

προσώπων ή/και οργανισμών. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είναι εγκαταστημένα στο εσωτερικό της ένωσης.  

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί κατά την νομοθεσία κράτους μέλους της ένωσης και να έχουν 

την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ. 

Απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων με κριτήριο την νομική μορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται ειδικά από 

τους υποψηφίους που είναι νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τους 

και τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων που θα επιφορτίσουν με την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής.  

Ειδικότερα για την υπηρεσία  αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει να 

έχει τα ανωτέρω προσόντα τουλάχιστον κάποιο στέλεχός του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει αυτά με 

«δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποδεδειγμένα 

δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη εργασία. 

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την έδρα της επιχείρησης, το 

απασχολούμενο προσωπικό και τη νομική μορφή της επιχείρησης. 

Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών 

υποβάλλοντας με την προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. Σε 

περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα δεν 

τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) όταν συντρέχει 

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

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, 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 προηγουμένου εδαφίου αφορά : 

 

αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και (IKE) 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

δδ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

2.2.3.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, 

εάν η αναθέτουσα αρχή:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 

νομοθεσία,  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,  

γ) 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 

ή αίτησης συμμετοχής: 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 
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ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.» 

 

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση 

αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του ΤΕΥΔ, του 

άρθρου 79, ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά 

περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 παύουν να 

εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω 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 

στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού. 

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

 

(α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 

που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

 

(β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

(γ) εάν με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του Νόμου 3959/2011 η αναθέτουσα αρχή 

διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας σύναψε 

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 οικονομικός φορέας 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, 
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(ζ) εάν οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 της παρούσας, 

 

(η) εάν οικονομικός φορέας επιχειρεί 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 η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 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 

 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε 

κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 , 2.2.3.2.γ. και 2.2.3.3 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. 

 

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3. στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος 
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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. 

 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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 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 μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται αν είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο 

επαγγελματικό φορέα, όπως π.χ. το ΤΕΕ, το Βιοτεχνικό ή Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο 

συναφές. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 

μέλη της ένωσης 

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 

Δεν απαιτείται απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης, οι 

οικονοµικοί φορείς οφείλουν να προσκομίσουν, τα αναγκαία δικαιολογητικά, όπως αυτά προδιαγράφονται 

αναλυτικά στη µελέτη της υπηρεσίας και συγκεκριµένα στην Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία ίδιου ή συναφούς 

αντικειμένου.  

Να διαθέτει εμπειρία από την οποία να καταδεικνύεται ότι είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και 

ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος και 

ειδικότερα να έχει δημιουργήσει αντίστοιχα ψηφιακά εργαλεία/προϊόντα. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας 

με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία τεκμηρίωσης:  
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 παροχή υπηρεσίας επικοινωνίας σε τουλάχιστον τρία (3) ευρωπαϊκά έργα   

 την ανάπτυξη και συντήρηση έξι (6) τουλάχιστον ψηφιακών εργαλείων/πλατφορμών   

 την ανάπτυξη τεσσάρων(4) τουλάχιστον βίντεο διαρκείας      
 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, που δεσμεύει τον 

ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου.  

Τα μέλη της Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία σε 

ζητήματα σχεδιασμού ή σε ζητήματα ανάπτυξης ή σε ζητήματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων, 

ευρωπαϊκών έργων. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει στην προσφορά του Πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της 

ομάδας έργου και θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος προς απόδειξη των 

προσόντων και της εμπειρίας του ενός ή των μελών της ομάδας έργου του θα υποβάλει βιογραφικό σημείωμα 

του ενός ή των μελών της ομάδας έργου του, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, άρθρο 7 του Παρατήματος ΙΙΙ 

(ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ).  

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών πρόσωπων ή Κοινοπραξία, τότε η 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει 

και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν απαιτείται. 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 

2.2.6), μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους 

µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την 

προσκόµιση της σχετικής έγγραφης δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Στις περιπτώσεις στήριξης σε άλλους φορείς θα πρέπει και αυτοί οι άλλοι φορείς να καταθέτουν 

συμπληρωμένο το ΤΕΥΔ. του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 79
 
Α του Ν. 

4412/2016. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παρατήματος ΧΙΙ του 

Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 

να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι δεσμεύονται πως θα εκτελέσουν τις 

εργασίες ή τις υπηρεσίες  για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 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.  
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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, 2.2.6 

και 2.2.8 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 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 IV, το οποίο αποτελεί 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Ο υποψήφιος ανάδοχος προς απόδειξη 

των προσόντων και της εμπειρίας του ενός ή των μελών της ομάδας έργου του θα υποβάλει βιογραφικό 

σημείωμα του ενός ή των μελών της ομάδας έργου του, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, άρθρο 7 του 

Παρατήματος ΙΙΙ (ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ).  

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. 

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. 

Στις περιπτώσεις στήριξης σε άλλους φορείς θα πρέπει και αυτοί οι άλλοι φορείς να καταθέτουν 
συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

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 παραγράφου και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. (Τα αποδεικτικά μέσα θα πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με 

την παρ. 12 του άρθρου 80 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019.) 
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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 

(παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).  

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 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 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. 

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 απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν 

στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

και υπεύθυνη δήλωση για μη έκδοση δικαστικής απόφασης για αθέτηση υποχρεώσεων για καταβολή φόρων 

και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου 

ισχύος, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του) 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 το χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί 

ανάδοχοι. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Επιπλέον για το 

λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές.  

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 
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δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του  όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Για την παράγραφο 2.2.3.3. περίπτωση β, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση 

αρχή. 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 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). 

 

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 στην περίπτωση α και β και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 στην 

περίπτωση α και β και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών ( e-Certis) του άρθρου 81του Ν.4412/2016. 

 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 

συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 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. 
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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. 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελµατικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού ή 

εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός 30 εργάσιμων  ημερών πριν την 

υποβολή του. 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 Βιοτεχνικό ή 

Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου.  

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας δεν απαιτείται η προσκόμιση 

διακαιολογητικών. 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας σύμφωνα και με την παράγραφο 2.2.6 απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία ίδιου ή συναφούς 

αντικειμένου. [(βλ. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της Παρούσας)]. 

Επιπρόσθετα ο Ανάδοχος  πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, που δεσμεύει τον 

ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου. [(βλ. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 

Οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Παρούσας)]. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα υποβάλει στην προσφορά του Πίνακα με τα αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης της 

ομάδας έργου και θα ορίσει έναν υπεύθυνο ομάδας έργου. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 
καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία 
τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο7 του κεφαλαίου Συγγραφή υποχρεώσεων Παραρτήματος 
ΙII(MEΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ).  

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών πρόσωπων ή Κοινοπραξία, τότε η 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, μπορεί να προκύπτει 

και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

B5 Δεν απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό 

πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 

μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 

να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.  

 

Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που 

συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του 

Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό 

πιστοποίησης.   

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.   

Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.   

Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση 

υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Β.8. 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. 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα 

µε την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη της συνεργασίας, προσκοµίζει σχετική έγγραφη δέσμευση των 
φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 

Διευκρινίσεις: 
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Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων Β1 έως Β9 της παρούσας υποβάλλονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94) ‘Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις΄. 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν 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 γνήσιου της υπογραφής 

τους.  

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου μπορούν να υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται σχετική θεώρησή τους. 

 

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων, διευκρινίζονται τα εξής:  

 

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 Ν. 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 (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δε 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 ου Ν. 4250/2014. 

 

4. Πρωτότυπα έγγραφα από επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ 

1 του 4412/2016), με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 του 4412/2016) και πιο 

συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. 

Ειδικότερα η αξιολόγηση και ο υπολογισμός της τελικής βαθμολογίας κάθε οικονομικού φορέα έχει ως εξής:  

1) Υπολογισμός Βαθμολογίας Τεχνικής Προσφοράς 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ. Β. 

ΟΜΑΔΑ Α Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση 

Κ1 Συνολική αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητα ανάπτυξης 

των ψηφιακών προϊόντων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου BluAct 
10% 

Κ2 Mεθολογία υλοποίησσης και προσαρμογή στις τεχνολογικές απαιτήσεις   10% 

Κ3 Εργαλεία, τεχνικές και συνολική λύση στις επιχειρησιακές και τεχνολογικές 

απαιτήσεις  

20% 

Κ4 Διασυνδεσιμότητα, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή και συγχρονισμός 

δεδομένων με τα λοιπά συστήματα  
20% 

Κ5 Οργάνωση παραδοτέων, καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β Διοικητική Ικανότητα  

Κ6 Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου 10% 

Κ7 Εμπειρία και καταλληλότητα Ομάδας Έργου 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Η Βαθμολογία είναι από 100 (ελάχιστη) έως 120 (μέγιστη) 

 

Ορισμοί: 

Κ: Βαθμολογία στο Κριτήριο Αξιολόγησης 

σ.β.: Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου αξιολόγησης 

ΤΠ: Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 

ΣΤΠ: Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 
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ΟΠ: Οικονομική Προσφορά 

ΣΟΠ: Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς 

 

Τα επιμέρους κριτήρια Βαθμολογούνται με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί σε 

περίπτωση που καλύπτονται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Η βαθμολογία αυξάνεται μέχρι τους 120 Βαθμούς για περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του 

κριτηρίου επί τη Βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς είναι το άθροισμα 

των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. Η τελική Βαθμολογία της κάθε τεχνικής προσφοράς 

κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. 

 

Η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς ΤΠ κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΤΠi = ∑(σ.β.i*Κi) 

Ο συνολικός βαθμός τεχνικής προσφοράς, υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  

ΣΤΠi = ΤΠi/ΤΠmax*100 

2) Υπολογισμός Βαθμολογίας Οικονομικής Προσφοράς 

Για κάθε υποψήφιο ανάδοχο υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς ΣΟΠ ως 

εξής: 

ΣΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100 

Όπου ΟΠmin είναι η μικρότερη ύψους Οικονομική Προσφορά που αξιολογήθηκε και ΟΠi η 

οικονομική Προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου. 

 

3) Υπολογισμός Τελικού Βαθμού Αξιολόγησης 

Ο Τελικός Βαθμός Αξιολόγησης προκύπτει από τον τύπο: 

ΤΒΑi=(ΣΤΠi*0,80)+(ΣΟΠi*0,20) 

όπου ΤΒΑi ο τελικός βαθμός αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου, ΣΤΠi η συνολική βαθμολογία της τεχνικής 

προσφοράς και ΣΟΠi η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς. 

 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 86 παρ. 1 του ν. 4412/2016 σε 
συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ 4 του ν. 4412/2016), με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για 
την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά, είναι εκείνη που συγκεντρώνει τον 
μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, σύμφωνα με το αρ.92 του 

Ν.4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που 

αναφέρονται στη συνέχεια. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει κατά την κατάθεσή του να συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, στην οποία ο προσφέρων αναφέρει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του. Σε περίπτωση που κατά 

τα στάδια διενέργειας του διαγωνισμού πρόκειται να παρασταθεί εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η 

ανωτέρω αίτηση θα πρέπει να αναφέρει και τα στοιχεία αυτού. Επισημαίνεται ότι στην τελευταία περίπτωση, ο 

εκάστοτε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος οφείλει κατά το στάδιο του διαγωνισμού που θα παρευρεθεί να 

καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή έγγραφη εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε 

περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα (αρ.21 

ν.4412/2016), η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά 

του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η 

Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν 

χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. 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. 

Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους 

όρους του άρθρου 1 του Π.Δ. 28/2015. 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις της µελέτης της Υπηρεσίας που ορίζονται στο Παράρτηµα 

Ι της παρούσας για το σύνολο των περιγραφόµενων στην Τεχνική Περιγραφή υπηρεσιών ανά Ομάδα, σύµφωνα 

µε το έντυπο οικονοµικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

∆εν επιτρέπονται προσφορές για επιµέρους υπηρεσίες εντός Ομάδας.  

∆εν 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. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. 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 (Ταχυδρομική διεύθυνση: Δήμος Πειραιά, Ι. Δραγάτση 

12, Τ.Κ. 18535).  
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, 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.  

Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να 

φέρει μαζί του συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της 

υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.  

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δε γίνονται δεκτές.  

 

2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:  

 

 
 

2.4.2.3. Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο διαγωνισµό, η 

οποία αναγράφει το διαγωνισµό τον οποίο αφορά, τα στοιχεία εξατοµίκευσης του προσφέροντος 

(µεµονωµένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυµία (ή ονοµατεπώνυµο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία 

επικοινωνίας (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:  

  

α) 1 ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος, µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» - 

κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4. 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 και  

 

Προς Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 
Τμήμα Επιχειρηματικότητας & Γαλάζιας Ανάπτυξης 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 
Προσφορά του ………………………………….………. 

(Επωνυμία, Διεύθυνση, υπεύθυνος για την προσφορά, τηλέφωνο, e-mail, fax) 
για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:  

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in 

ACTion (BLUACT)».  

Αρ. Διακήρυξης: Η με αρ. πρωτ.: ……..………../2021 Διακήρυξη Δήμου Πειραιά 

με αναθέτουσα αρχή τον Δήμο Πειραιά και 
ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ………………………….…….. 
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β) 1 ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος (κλεισµένος µε τρόπο που δε µπορεί να ανοιχθεί χωρίς να καταστεί 

τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλεισµού), µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας. 

 

Οι δύο ως άνω ξεχωριστοί σφραγισµένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου του άρθρου 

2.4.2.2.  

 

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 

∆ιαγωνισµού κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας.  

 

2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσµα, η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού 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 της 

αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως µη κανονικές. 

 

2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του οικονοµικού φορέα 

από τον ίδιο τον προσφέροντα σε περίπτωση φυσικού προσώπου 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. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω της 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.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα 

προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν.4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης 

[περίληψη διακήρυξης] στο ΚΗΜΔΗΣ). 

 

2.4.3 και 2.4.4. Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»  

Οι προσφέροντες  συμπληρώνουν το σχετικό Τ.Ε.Υ.Δ. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  
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Στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» τοποθετούνται από τον συμμετέχοντα 

επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 7 στο κεφάλαιο Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης του 

Παραρτήματος ΙΙΙ της Διακήρυξης :  
Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4412/2016 από τον Νόμιμο 

Εκπρόσωπο.  

2. Πίνακας Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου αναδόχου για τα 

τελευταία πέντε έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. (Παράρτημα Γ Μελέτης). 

3. Βιογραφικό Σημείωμα, προς απόδειξη των προσόντων και της εμπειρίας του ενός ή των μελών της Ομάδας 

Έργου του υποψηφίου, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία περιγράφονται αναλυτικά στο 

άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα αναφέρονται: 

α. Η επιβεβαίωση γενικής και ειδικής εμπειρίας του ενός ή των μελών της ομάδας έργου, 

β. Η αποδοχή των όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης  

γ. Η έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και η νομική μορφή της επιχείρησης 

 

 Β) Τεχνική Προσφορά 
Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων εργασιών η οποία θα 

πρέπει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 

στο Παράρτημα Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 

περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Δήμου 

Πειραιά βάσει των καθορισμένων κριτηρίων αξιολόγησης. (βλέπε άρθρο 2.3.1  της παρούσας διακήρυξης). 

 

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

Η Οικονοµική Προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και συντάσσεται µε βάση το έντυπο 

οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.  

Το έντυπο πρέπει να είναι συμπληρωμένο και κατάλληλα υπογεγραμμένο.  

Η τιµή της κάθε υπηρεσίας/είδους δίνεται και ανά παραδοτέο ολογράφως και αριθμητέο σε € µε βάση το 

έντυπο οικονοµικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ.  

Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (νόμιμες κρατήσεις και εισφορές υπέρ τρίτων 

και λοιπές σχετικές δαπάνες), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  

Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Ως 

απαράδεκτες θα απορρίπτονται οι προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 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 κεφάλαιο 1.3 της παρούσας διακήρυξης και στα 

κεφ. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός και Τιμολόγιο του Παραρτήματος Ι της παρούσης. 
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Σε περιπτώσεις προϊόντων – υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται στην οικεία θέση της 

οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». 

Εάν έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμη και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ», θεωρείται αμαχήτως 

ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. 

Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η οικονομική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την 

τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο της 

υπηρεσίας), οι δε συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να 

διευκολύνουν κάθε σχετικό έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.88 του ν. 

4412/16. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση προς αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 
του ν. 4412/2016 
 

2.4.6 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων ισχύουν για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 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. Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των 

προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη 

απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων 

από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε 

όχι.  

 

2.4.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  
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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 φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 2.4.4 (Περιεχόμενο 

φακέλου τεχνικής προσφοράς), 2.4.5. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και 

υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.6. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 

και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει 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 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην 

περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) 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, 

η) η οποία έχει εναλλακτική προσφορά. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 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 λήξη 

της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν 

η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής 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 παρούσης (η 

ώρα και ημέρα  υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική 

καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) 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 Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα  και ώρα, ή μετά τη λήξη της παραλαβής 

σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, αποσφραγίζει τους κυρίως 

φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

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 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, 

εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, 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. 

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 όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
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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.  

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ημερομηνία
 
και ώρα 

που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών οικονομικών προσφορών.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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 ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με μια απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 

αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 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 των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής (όσα δεν έχουν ήδη υποβληθεί στο υποφάκελο Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά κατά την κρίση της Επιτροπής).  

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να 

έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός 

της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
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αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών 

από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή 

ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 

εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά  λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

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 Τ.Ε.Υ.Δ., 

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 2.2.2 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 - 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού, από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα 

ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον παρέλθει άπρακτη η 
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προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής 

ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 του 

ν.4412/2019. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει 

αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του ν.4412/2016 για τον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. .  

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 

από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται 

μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. 

Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης,  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.
2  

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο 

π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν 

από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 

ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

                                                           

2
 Πρβλ. άρθρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
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3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

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. 

4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

4.1.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης την 

οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 

(άρθρο 72 του Ν.4412/16). Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής θα είναι ως και δύο μήνες μετά τη λήξη 
της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι δε δίδεται συγκεκριμένο υπόδειγμα για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.      

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  Σε περίπτωση 

τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της υπηρεσίας, την 

εκπλήρωση όλων των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των 

συμβαλλομένων. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/16. 

 

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την περίοδο των δυο (2) ετών  υποστήριξης και συντήρησης του ψηφιακού εργαλείου: Ανάπτυξη και 
Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής – Ψηφιακό Εργαλείο  μετά την οριστική παραλαβή του 

παραδοτέου, ήτοι μετά τις 04/06/2021 απαιτείται η προσκόμιση εγγύηση καλής λειτουργίας. Το ύψος της 

εγγύησης καθορίζεται στο 3 % της καθαρής αξίας για το συγκεκριμένο παραδοτέο (Π1), το οποίο αναγράφεται 
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στην υπογραφείσα σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας κατά τη λήξη της σύμβασης ήτοι 04/06/2021, η οποία επιστρέφεται δε μετά την οριστική 

παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της σύμβασης.  

4.2 Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι 

οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του Ν. 4412/2016.   

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

1) Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 

2) Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 

όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 

ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  

3) Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής 

αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του 

ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 

υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 
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Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 

4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν 

γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου της Επιτροπής της περ. β’ της παρ. 11 του αρθ. 221 του ν.4412/2016.  

 

4.6 ∆ικαίωµα 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 ∆ικαστηρίου της 

Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.  

 

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωµής 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Ποσό 

χωρίς ΦΠΑ: 24.274,19€, ΦΠΑ: 5.825,81€). Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβεί την οικονομική του προσφορά. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους 

ισχύοντες φόρους, τέλη, κρατήσεις πλην του ΦΠΑ. 

Η πληρωμή της άξιας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 200 του 

Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα πληρωτέα ποσά θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα, σύμφωνα 

με την έκπτωση που θα δώσει ο ανάδοχος. 

Η διαδικασία πληρωμής θα γίνει με μια πιστοποίηση (ένα ένταλμα και ένα τιμολόγιο) που θα εκδοθεί από τις 

οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά (βεβαίωση καλής και 

εμπρόθεσμης εκτέλεσης των εργασιών, νόμιμο παραστατικό και δικαιολογητικά του αναδόχου, άλλο που 

δύναται να απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κλπ.)   

Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος θα υποβάλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από 

τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που 

τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται (σχετ. άρθρο 200 του 4412/2016). 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή όλων των 

παραδοτέων, με πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. 

A/A Παραδοτέα Χρόνος 

Ολοκλήρωσης 

Π1 Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής – Ψηφιακό 
Εργαλείο   το οποίο θα φέρει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-οικοσυστήματα 
(Υποσύστημα 1)  

 Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας  
(Υποσύστημα 2) 

 Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας  
(Υποσύστημα 3) 

 

Υποστήριξη του ψηφιακού εργαλείου για δυο έτη μετά της λήξη της σύμβασης  

 

 

Έως τις 

04/06/2021 

Π2 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ» 

 Ταινία μικρού μήκους διάρκειας περίπου 30΄ λεπτών με την ιστορία και τη 

σύνοψη της δράσης του Δικτύου BluAct,. 

 Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη γνωστοποίηση στο ευρύ 

κοινό (με έμφαση στον Δήμο του Πειραιά). Εκτιμώμενο κοινό 50.000 

θεατές. 

 

 

Έως τις 

04/06/2021 

 

 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 04/06/2021. Σε περίπτωση που δοθεί 

παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τις θεσμικές αρχές και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η 

Σύμβαση της υπηρεσίας δύναται να παραταθεί με την σύμφωνη γνώμη των 2 μερών χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου.  

 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
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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 

β) κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 

Προμηθειών σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 

γ) κράτηση 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 Προδικατιών Προσφυγών (άρθρο 350  

παρ.3 του ν.4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 % 

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις   

1) Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
3
 

από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

2) Εφόσον υπάρξει υπέρβαση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας οι υπηρεσίες 

που παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

                                                           

3
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν 

μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

3) Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 

με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων για την ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. 

 

4)Εάν κατά την παραλαβή οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους 

όρους της σύμβασης και διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 219 αλλά και 220 του Ν. 4412/2016. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση) 

καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει  προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής 

αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

του Ν. 4412/2016 οργάνου εντός προθεσμίας 30 ημερών από την άσκηση της , αλλιώς θεωρείται ως σιωπηρώς 

απορριφθείσα.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Αν κατά 

της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του 

άρθρου 205Α του ν. 4412/2016
4
 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται 

                                                           

4
 Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019 
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υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 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.  

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με 

καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι 

υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους 

ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της προόδου του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

6.2 Διάρκεια Σύμβασης 

Όλα τα παραδοτέα του αναδόχου καθώς και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

εγκαίρως για την άρτια και ομαλή λειτουργία του προγράμματος. 

Η Συνολική Συμβατική διάρκεια υλοποίησης των εργασιών προσδιορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης 
της υπογεγραμμένης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ως τις 04/06/2021.  

 

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπηρεσίας είναι η 04/06/2021. Σε περίπτωση που δοθεί 

παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τις θεσμικές αρχές και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η 

Σύμβαση της υπηρεσίας δύναται να παραταθεί με την σύμφωνη γνώμη των 2 μερών, χωρίς αύξηση του 

οικονομικού αντικειμένου.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται στο ύψος των 30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(Ποσό χωρίς ΦΠΑ: 24.274,19 €, ΦΠΑ:5.825,81€) και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6117.90 του προϋπολογισμού του 

Δήμου Πειραιά 2021. 
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6.3 Παραλαβή 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος. 

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 που ακολουθούν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 

παραλαβές. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

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 του ν.4412/2016. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών 

από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, 

θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 

218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής (όπου 

προβλέπονται) και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.   

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών 

αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 

από την απόφαση αυτή.  
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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/υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 

του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα 

υποκατάστασης)
5
. 

6.6 Διαφορές διακήρυξης – θεσμικού πλαίσίου 

Για όσα δεν αναφέρθηκαν στην παρούσα διακήρυξη ή υπάρχει ασάφεια, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α’), του Ν. 3463/2006 και του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 

Πειραιάς, 14-4-2021 

                                                           

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

        

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –       ΖΗΛΑΚΟΥ 

 ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ        ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ    

ΑΡΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

1. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III και 

συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και κατά 30% από το πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Η ενίσχυση και η διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας BLUACT του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT 

αλλά και η ανάδειξη των προϋποθέσεων και της δυναμικής μεταφοράς της Πρωτοβουλίας Blue Growth 

Initiative (ένας διαγωνισμός καινοτομίας για την ενίσχυση παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων με 

νέες και βιώσιμες  επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα και τη Γαλάζια Οικονομία) 

δημιουργεί την ανάγκη ευρύτερης διάδοσης και διάχυσης της Καλής Πρακτικής από τον Δήμο Πειραιά ως 

πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισμό καινοτομίας Blue growth και επικεφαλής για τη μεταφορά της καλής 

αυτής πρακτικής στο διακρατικό δίκτυο που αποτελείται από 7 ευρωπαϊκές πόλεις (Galati, Salerno, Ostend, 

Mataro, Burgas και Matosinhos).  

Η δεύτερη φάση του έργου (διάρκειας 24 μηνών, 04/12/2018-04/12/2020) ήταν επικεντρωμένη στην 

υλοποίηση δραστηριοτήτων, σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στην προσαρμογή και 

αποτελεσματική μεταφορά της Πρωτοβουλίας Blue Growth Initiative σε κάθε μία από τις 7 «πόλεις 

μεταφοράς» (transfer cities) και προωθούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική 

καινοτομία, τοποθετώντας τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης του Πειραιά. Επίσης 

είχε ως στόχο τη μεταφορά και τη βελτίωση των σημερινών πρακτικών και μεθοδολογιών για την προώθηση 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τομείς και κλάδους της γαλάζιας οικονομίας και απευθύνεται 

σε παράκτιες πόλεις ή / και σε πόλεις λιμάνια με παραγωγική εξάρτηση από τις δραστηριότητες στη θάλασσα 

και τη γαλάζια οικονομία. Κατά τη δεύτερη φάση του έργου σημαντικό ρόλο είχαν το δυναμικό μεταφοράς των 

συμμετεχόντων εταίρων, οι τοπικές (κοινωνικές, οικονομικές ή άλλες) συνθήκες, ο βαθμός ενεργοποίησης των 

φορέων που θα εφαρμόσουν την προσαρμοσμένη πρακτική σε τοπικό επίπεδο, η προηγούμενη εμπειρία τους 

στο σχεδιασμό και υλοποίηση αντίστοιχων έργων/δράσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια 

οικονομία, οι οργανωτικές ικανότητες των πολιτικών και παραγωγικών ηγεσιών στην κάθε πόλη-εταίρο, καθώς 

και οι διαθέσιμοι πόροι για την μεταφορά-προσαρμογή.   

Την 14η Απριλίου 2020 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT αποφάσισε την  παράταση του ευρωπαϊκού έργου 

BluAct κατά έξι(6) μήνες, μέχρι την 04/06/2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19).  

Κατ’ εξοχήν ζητούμενο από την ΕΕ αποτελεί η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της συνέχειας, της προβολής, της 

χρήσης και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την επιτυχή υλοποίηση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ μετά το πέρας αυτών.  

Στις τελευταίες διεθνικές συναντήσεις του ευρωπαϊκού δικτύου BluAct (του προγράμματος URBACT), όπου ο 

Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος, είχε ήδη συζητηθεί η ανάγκη διόγκωσης των δράσεων επικοινωνίας 

και εξωστρέφειας. Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη αναγνωρισμένη ανάγκη για: 

 Επιπλέον διαδικτυακή παρουσία του BluAct και προώθηση των δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσμάτων του χρησιμοποιώντας κυρίως ιντερνετικές λύσεις. 

 Παροχή ευκαιριών για διάδραση μεταξύ των πόλεων - εταίρων και των τοπικών ομάδων συντονισμού 

τους (ULGs). 
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 Δημιουργία υλικού καταγραφής της εμπειρίας και της αποκτούμενης γνώσης των εταίρων του δικτύου. 

 

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες, η πρόταση του Δήμου Πειραιά που εγκρίθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 

URBACT είναι η διεύρυνση της τελικής εκδήλωσης του έργου, η οποία δεν δύναται πλέον να γίνει με φυσική 

παρουσία των εταίρων, με τη διοργάνωση μιας Υβριδικής Διαδικτυακής Εκδήλωσης που θα ενώσει τις 7 

περιοχές-εταίρους της Ευρώπης (Πειραιάς και 6 ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις – λιμάνια) όπου μικρές (όσο 

επιτρέπουν εκάστοτε μέτρα ασφαλείας) εκδηλώσεις με φυσική παρουσία θα λάβουν χώρα.  

 

Εκεί θα παρουσιαστούν και δύο νέα προϊόντα που εγκρίθηκαν από το URBACT και θα παραχθούν από τον 
επικεφαλής εταίρο Δήμο Πειραιά: α) η Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής (Ψηφιακό Εργαλείο-
Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία (BluAct)» και β) 
Ντοκιμαντέρ με τη σύνοψη της δράσης του δικτύου BluAct, το οποίο θα αποτελέσει εφ΄εξής το βασικό 
προϊόν διάδοσης της δράσης των πόλεων του δικτύου και προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας 
καινοτομίας και της πλατφόρμας του BluAct στο διαδίκτυο. 

 

Eιδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BluAct του προγράμματος URBACT διαρκές ζητούμενο είναι η 

καλύτερη επικοινωνία, διάδοση, δικτύωση και πληροφόρηση μεταξύ των πόλεων και των οικοσυστημάτων 

τους για τη μεγιστοποίηση της μεταφοράς της καλής πρακτικής (εν προκειμένω του Διαγωνισμού Καινοτομίας 

Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας) σε συνδυασμό με τη: 

- διασύνδεση των ΤΟΣ (Τοπικών Ομάδων Στήριξης) των πόλεων-εταίρων του Δικτύου 

- εξασφάλιση και διευκόλυνση της ενδοεπικοινωνίας του Δικτύου και των ΤΟΣ 

- διεύρυνση της κοινότητας του BluAct σε περισσότερες πόλεις, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 

του έργου 

- ευρεία και εύκολα προσβάσιμη διάθεση των παραδοτέων και της παραχθείσας τεχνογνωσίας  
 

Πιο συγκεκριμένα, τα παραγόμενα ψηφιακά προϊόντα αφορούν:  

1) Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής BluAct-Π1  
(Ψηφιακό Εργαλείο-Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία 

(BluAct) 

Στο παραπάνω πλαίσιο, προκρίθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου καινοτόμου 

διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου με διττό στόχο: 

Αφενός τη διασύνδεση των ενδιαφερόμενων φορέων της Γαλάζιας Οικονομίας (ξεκινώντας από τις ΤΟΣ των 

πόλεων του δικτύου BluAct) και αφετέρου τη στήριξη περισσότερων πόλεων στη διοργάνωση και υλοποίηση 

διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που εστιάζονται στη Γαλάζια Οικονομία (παρέχοντάς τους τη μεθοδολογία, 

τις διαδραστικές οδηγίες, τις απαραίτητες οδηγίες και την υποστήριξη).  

Η διαδικτυακό εργαλείο θα υποστηρίζει τόσο τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους μελλοντικά 

ενδιαφερόμενους για την οργάνωση περισσότερων ιδεών-δραστηριοτήτων, την εκκίνηση και καθοδήγηση των 

νεοφυών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για την παροχή 

ακαδημαϊκής υποστήριξης. Εν τέλει, το συγκεκριμένο εργαλείο δύναται να εξελιχθεί ως κεντρικός μηχανισμός 
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για τους υπεύθυνους-αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ συνδέοντας πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, τοπικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την γαλάζια οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

 

Η υφιστάμενη μελέτη αφορά στο σχεδιασμό, στη δημιουργία και στην υποστήριξη ενός Συστήματος 

Διαχείρισης Καλής Πρακτικής BluAct (Ψηφιακό Εργαλείο-Εγχειριδίου) για δυο έτη μετά το πέρας του έργου 

ήτοι 04/06/2021 καθώς και στη μετατροπή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας του έργου 

BluAct ώστε να προβλέπεται η φιλοξενία όλης της εργαλειοθήκης της καλής πρακτικής του έργου που έχει 

αναπτυχθεί, συστηματοποιηθεί και βελτιωθεί κατά την υλοποίηση του έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς 

και τις αντίστοιχες ομάδες έργου τους και η δυνατότητα χρήσης αυτής τόσο από τις υφιστάμενες πόλεις-

εταίρους του Δικτύου όσο και από τις μελλοντικά ενδιαφερόμενες πόλεις. 

Το εν λόγω ψηφιακό εργαλείο αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) διακριτά υποσυστήματα στο 

υπολογιστικό σύννεφο (cloud). 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-οικοσυστήματα 

Ειδικό υποσύστημα στο διαδίκτυο (στο πεδίο bluact.eu) θα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους 

(ταυτοποιημένους) χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εργαλειοθήκη. Η πρόσβαση στο σύστημα θα μπορεί να 

πραγματοποιείται με οποιεσδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις των κύριων φυλλομετρητών (Google Chrome, 

Mozzila Firefox, Internet Explorer) και από οποιαδήποτε συσκευή (Laptop, PC, tablet) είναι συνδεδεμένη στο 

διαδίκτυο. Το διαχειριστικό σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Προβολή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα συχνότερα χρησιμοποιημένα μέρη της 

πλατφόρμας, τον μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών, τους μεμονωμένους χρήστες που επισκέφτηκαν την 

πλατφόρμα ανά ημέρα ή ανά μήνα. 

2. Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του συστήματος από πολλαπλούς χρήστες 

3. Δυνατότητα εγγραφής απεριόριστων χρηστών 

4. Δυνατότητα επεξεργασίας χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης 

5. Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς την εφαρμογή μέσω του συστήματος 

6. Επικοινωνία και με άλλους χρήστες μέσω του διαχειριστικού συστήματος 

7. Σελίδα Συνήθων Ερωτήσεων/Απαντήσεων (FAQ): Προάγει και θα ενδυναμώνει τη δυνατότητα συνεργασίας 

μεταξύ των συμμετεχόντων σε εθνικό & υπερεθνικό επίπεδο 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2: Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας 

Ειδικό υποσύστημα θα μεταφέρει και θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης 

Διαγωνισμών με λεπτομερή ανάλυση, μεθοδολογία και προσέγγιση αναφορικά τουλάχιστον με: Δημιουργία 

του γαλάζιου οικοσυστήματος, Συντονισμό των εμπλεκόμενων, Αναζήτηση χορηγών, Εξασφάλιση πόρων, 

Στρατηγική marketing και ορισμό του κοινού-στόχου, Επικοινωνία και Branding, Ιστοσελίδα για εφαρμογές, 

Οργάνωση της επιτροπής των κριτών, Οργάνωση Hackathon και εργαστηρίων, Διοργάνωση της Demo-day, 

Βράβευση των Νικητών, Συμβουλευτική και Incubation, προετοιμασία των νεοφυών επιχειρήσεων, προβολή 

των νεοφυών επιχειρήσεων. 

Επιπλέον, το υποσύστημα θα πρέπει να προτρέπει και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να υποβάλλουν 

βελτιωτικές προτάσεις βάσει της εμπειρίας τους για τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που αντιμετώπισαν προς 

διάθεση των μεταγενέστερων χρηστών και για τη συνεχή βελτίωση της πλατφόρμας. 
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ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3: Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας 

Ειδική εφαρμογή του διαχειριστικού συστήματος θα επιτρέπει την πρόσβαση και θα διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της κοινότητας ειδικότερα αναφορικά με την οργάνωση του διαγωνισμού 

Γαλάζιας Οικονομίας. 

 

Αναλυτικότερα, το διαδικτυακό φόρουμ πλήρους λειτουργίας θα επιτρέπει  στα μέλη να αλληλεπιδρούν, να 

μοιράζονται περιεχόμενο, κείμενο, συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο, έγγραφα κ.λπ. και θα αποτελείται 

τουλάχιστον από: 

Σελίδα φόρουμ: Την κύρια σελίδα φόρουμ, όπου θα εμφανίζονται δημοσιεύσεις και κατηγορίες φόρουμ. 

Μέρος αυτής θα είναι διαθέσιμο στο κοινό και μέρος θα είναι κρυφό και διαθέσιμο μόνο για εγγεγραμμένους 

επισκέπτες. 

Σελίδα μελών: Σε αυτήν τη σελίδα, τα μέλη του φόρουμ θα μπορούν να δουν άλλα μέλη της κοινότητας, να 

ακολουθήσουν το ένα το άλλο, να δουν τι έχουν γράψει άλλα μέλη - ακόμη και να συνομιλήσουν μεταξύ τους. 

Σελίδα ερωταπαντήσεων: Σε αυτήν τη σελίδα, θα αναρτώνται η πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού με απάντηση 

εκ των πιο εξειδικευμένων μελών του φόρουμ ή με το αποτέλεσμα της συζήτησης μέσα στο φόρουμ. 

 

Ενδεικτικά, θα επιτρέπει την πρόσβαση τουλάχιστον των παρακάτω μορφών χρηστών: 

- Εταίρων του έργου & μελών των Τ.Ο.Σ.: που μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να αναφέρουν 

αναρμόζουσες αναρτήσεις 

- Γενικό Κοινό: που θα μπορεί να διαβάζει, να εκφράσει την επιδοκιμασία (like) του και να αναδημοσιεύσει 

δημοσιεύσεις του φόρουμ 

- Διαχειριστές: που θα μπορούν να διαχειρίζονται τις διάφορες κατηγορίες περιεχομένου, να μετακινούν και 

να διαγράφουν δημοσιεύσεις, καθώς και να αλλάζουν θέση/βαρύτητα σε μία δημοσίευση. 

- Διαμεσολαβητές: η θέση διαμεσολαβητού μπορεί να δοθεί προσωρινά σε κάποιο από τα μέλη του φόρουμ 

με σκοπό τη διαχείριση των δημοσιεύσεων και συγκεκριμένα την: Αφαίρεση της δυνατότητας σχολιασμού μιας 

δημοσίευσης/Μετακίνηση Δημοσιεύσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών/Έμφαση σε κάποια 

δημοσίευση/Αφαίρεση δημοσιεύσεων ( πλην αυτών των διαχειριστών)/ Έμφαση σε κάποια απάντηση-

δημοσίευση στο τμήμα των Ερωτήσεων/Απαντήσεων. 

 

Η εγγραφή (και η σύνδεση) μελών θα πραγματοποιείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και κωδικό 

πρόσβασης (διασταύρωση με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση) που χρησιμοποιείται σε ένα λογαριασμό 

social media και θα επιτρέπει την εγγραφή (και σύνδεση) τουλάχιστον 300 μελών. 

 

Το φόρουμ θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δράσεων δικτύωσης και συγκεκριμένα: 

Θα παρέχει 10 πίνακες (boards) για τη διαδραστική συνεργατική οργάνωση εργαστηρίων με τη χρήση 

whiteboards με τη χρήση της πλατφόρμας Miro. Οι σύνδεσμοι για τη χρήση των πινάκων της πλατφόρμας θα 

είναι προστατευμένοι μέσω του κωδικού πρόσβασης και θα είναι διαθέσιμοι μόνον στους εταίρους του έργου. 
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Θα προβλέπει επίσης τη δημιουργία 10 αιθουσών πραγματοποίησης ψηφιακών συνεδρίων με μέγιστο αριθμό 

συμμετεχόντων 4 άτομα. Οι σύνδεσμοι για τη χρήση των συνεδριακών αιθουσών της πλατφόρμας θα είναι 

προστατευμένοι μέσω των passwords και θα είναι διαθέσιμοι μόνον στους εταίρους του έργου. 

 

Το φόρουμ θα παρέχει τις παρακάτω επιλογές ιδιωτικότητας για κάθε επί μέρους τμήμα: 

Όλοι: Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο 

Μόνο Εγγεγραμμένα μέλη: Άτομα τα οποία εγγράφονται θα μπορούν να διαβάζουν συγκεκριμένο περιεχόμενο 

Επιλεγμένα Μέλη: Θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

Μέλη με κωδικό πρόσβασης: Ανάλογα των συνδέσμων που θα έχουν παρασχεθεί 

 

Τέλος, θα παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής αυτής. Συγκεκριμένα, για διάστημα ενός μήνα κατ’ ελάχιστον οι 

εταίροι του έργου BluAct θα κληθούν να εγγραφούν και να σχολιάζουν και να προτείνουν μέτρα για τη 

βελτίωση ή συγκεκριμένες προσαρμογές της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο τέλος του μήνα, οι φόρμες 

ικανοποίησης και αξιολόγησης θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο 

της πλατφόρμας. Η ομάδα έργου του αναδόχου θα καταγράψει τις γνώμες των συμμετεχόντων για τη 

χρηστικότητα του εργαλείου και αυτά τα σχόλια θα χρησιμοποιηθούν από τον Συντονιστή για να 

ενσωματώσουν αυτές τις προτάσεις και να συντάξουν το Εγχειρίδιο Χρήσης της Πλατφόρμας Ιστού. 

 

Η παράδοση του ψηφιακού εργαλείου θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης που θα εξηγεί και 

θα περιγράφει την πλοήγηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Θα αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

αυτής, η εγγραφή, η ιδιωτικότητα, new Help Desk accounts και λεπτομερείς οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας 

και των πολλαπλών δυνατοτήτων της. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήματος 

 

Οι γενικές αρχές που οφείλουν να διέπουν το πληροφοριακό σύστημα είναι: 

 Σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με χρήση ανοιχτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την 

επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων 

 Διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα/εφαρμογές με χρήση τεκμηριωμένων APIs, δυνατότητα 

διασύνδεσης/επικοινωνίας βάσει διεθνών standards (XML, SOAP,..). 

 Αρθρωτή αρχιτεκτονική ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων του λογισμικού 

 Αρχιτεκτονική N=tier για την ευέλικτη κατανομή φορτίου μεταξύ συστημάτων 

 Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην αποθήκευση όσο και στην ανταλλαγή/επικοινωνία 
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 Προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (PC, Laptop  κλπ.) χωρίς 

την απαίτηση αγοράς νέου εξοπλισμού από πλευράς Δήμου. 

 Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι web-based 

 Χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων 

 Υποστήριξη single sign-in/on πρόσβασης 

 Πλήρως ελληνοποιημένο user interface και υποστήριξη αγγλικής γλώσσας 

 Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 

διαχειριστές 

 Φιλοξενία (hosting) του συστήματος σε εγκατάσταση ευθύνης του αναδόχου χωρίς επιπλέον 

κόστος για το Δήμο 
 

Προσδοκώμενα οφέλη του Δήμου 

Με την προμήθεια και λειτουργική έναρξη του συστήματος ο Δήμος προσδοκά μεταξύ άλλων τα παρακάτω 

οφέλη: 

 Υλοποιεί το σχετικό παραδοτέο που προβλέπεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου BluAct 

και της συμμετοχής του σε αυτό ως Επικεφαλής Εταίρος 

 Έχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου BluAct, του δικτύου και των οικοσυστημάτων 

αυτού 

 Έχει καλύτερη και άμεση επικοινωνία με τους εταίρους του BluAct και τα οικοσυστήματα 

αυτών 

 Αποκτά ένα νέο συνεχές κανάλι επικοινωνίας με τους εταίρους του BluAct και τα 

οικοσυστήματα αυτών και μετά τη λήξη του έργου 

 Προβάλλει και προάγει την οργάνωση του Διαγωνισμού Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας 

 Αποκτά νέο, σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας και 

όλη την αλυσίδα οργάνωσης του Διαγωνισμού 

 Προσεγγίζει και ευαισθητοποιεί τη νέα γενιά 

 Προωθεί την κουλτούρα συμμετοχής και συνευθύνης 
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Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση 
Προμηθευτή 

Παραπομπή 

Διαδικτυακό 
διαχειριστικό 
σύστημα για πόλεις-
οικοσυστήματα 

Εργαλειοθήκη, database υλικών   

Διαδραστικό 
Εγχειρίδιο Οργάνωσης 
Διαγωνισμών 
Γαλάζιας 
Επιχειρηματικότητας 

Διαδραστικό εργαλείο 

συμμετοχικού σχεδιασμού 

  

Διαδικτυακό φόρουμ 
κοινότητας Γαλάζιας 
Επιχειρηματικότητας 

Χρήστες: Κοινό, εταίροι, 

διαμεσολαβητές, διαχειριστές 

  

Σύστημα Σύστημα ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής με χρήση 

ανοιχτών προτύπων που θα 

διασφαλίζουν την 

επεκτασιμότητα των 

υποσυστημάτων. 

 

  

Συχνές ερωτήσεις και 
Απαντήσεις (FAQ) 

Μέχρι 100 ερωτήσεις με τις 

απαντήσεις τους 

 support.wix.com/en/apps-

made-by-wix/wix-faq-app 

Πρόσβαση σε Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση  bluact.eu/material 
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πληροφορίες σε πληροφορίες που αφορούν 

όλα τα στάδια της οργάνωσης 

του Διαγωνισμού 

 

bluegrowthpiraeus.gr/bimata 

Εκπαίδευση 
προσωπικού  

Εκπαίδευση προσωπικού του 

Δήμου και των άλλων Δήμων 

στη χρήση 

  

Υποστήριξη, 
συντήρηση 
συστήματος 
λογισμικού για 2 έτη 

   

Φιλοξενία 
Συστήματος -server 

2 έτη   

 

2) ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ»-Π2 

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας με την ιστορία και τη σύνοψη της δράσης του Δικτύου BluAct, 

το οποίο θα περιλαμβάνει υλικό από όλη την πορεία του έργου καθώς και κινηματογραφικά πλάνα από την 

τελική εκδήλωση συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών εκδηλώσεων μεταξύ των πόλεων-εταίρων θα 

προστεθούν στο ντοκιμαντέρ ως κατακλείδα πριν αυτό δημοσιευθεί ως το τελικό «Γαλάζια Επιχειρηματικότητα 

στην ΕΕ». 

 

Το ντοκιμαντέρ αυτό θα αποτελέσει έκτοτε το βασικό προϊόν διάδοσης της δράσης των πόλεων του δικτύου και 

προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας καινοτομίας και της πλατφόρμας του BluAct στο διαδίκτυο, ενώ θα 

γνωστοποιήσει και παρουσιάσει την καινοτόμο δράση του Δήμου Πειραιά, του οποίου ο διαγωνισμός 

καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία βραβεύτηκε από την ΕΕ ως καλή πρακτική, αποτέλεσε εφαλτήριο για τη 

δημιουργία του δικτύου και οδήγησε στη διοργάνωση έξι ακόμα διαγωνισμών σε πόλεις-λιμάνια της Ευρώπης, 

προωθώντας τη τοπική ανάπτυξη μέσω της γαλάζιας οικονομίας και επιχειρηματικότητας. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Δημιουργία σεναρίου ενός ντοκιμαντέρ (ταινίας μικρού μήκους) με διάρκεια περίπου 30΄ σχετικά με 

την εμπειρία του δικτύου BluAct και στις 7 πόλεις – λιμάνια που συμμετείχαν στο δίκτυο και τις 

μελλοντικές τους βλέψεις. 

 Θεματικές: Γαλάζια Οικονομία, Διαγωνισμός Blue Growth Piraeus, URBACT και BluAct, Οι 7 πόλεις και 

γιατί μπήκαν στο δίκτυο, Τι έκανε το BluAct στα 2 χρόνια λειτουργίας του, Διαγωνισμοί στις 7 πόλεις το 

2020, Οι Νικητές, Το μέλλον των Διαγωνισμών. 

 Χρήση του υπάρχοντος υλικού από τις εκδηλώσεις των 2 ετών που δραστηριοποιείται το δίκτυο, τις 

καταγεγραμμένες συνομιλίες και τις κινηματογραφημένες δημόσιες δράσεις του δικτύου και των 7 

συνεργαζόμενων πόλεων (πχ Διαγωνισμοί), των συνεντεύξεων των εταίρων και των Τοπικών Ομάδων 
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Συντονισμού URBACT, το γραφιστικό υλικό που έχει παραχθεί (επικαιροποίηση και animations των 

γραφιστικών). 

 Περισσότερες κινηματογραφήσεις, συνεντεύξεις και γραφιστικό υλικό, με χρήση επαγγελματικού 

εξοπλισμού, κατάλληλων πλάνων, αφηγητή και εύληπτου σεναρίου, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να 

θυμίζει ντοκιμαντέρ. 

 Δημιουργία του γραφιστικού υλικού και οργάνωση και κινηματογράφηση των συνεντεύξεων του 

Πειραιά στους ομιλητές πρέπει να είναι: Ο Δήμαρχος (ή κάποιος/α Αντιδήμαρχος), Άλλος πολιτικός, 

Υπάλληλος του Δήμου από τη Δ/νση Προγραμματισμού, Νικητές του Διαγωνισμού Blue Growth Piraeus 

2020, Αντιπρόσωπος/οι ομάδας έργου BluAct Piraeus, Αντιπρόσωπος URBACT) 

 Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους του έργου από τις άλλες 6 πόλεις για τη 

δημιουργία κατάλληλου, συνεκτικού και ταιριαστού με το σενάριο υλικού (αντίστοιχες συνεντεύξεις, 

προδιαγραφές, ερωτήσεις, δείγματα κλπ.) 

 Δημιουργία του Ντοκιμαντέρ (μοντάζ, μίξη, color correction, animations, γραφιστικό υλικό, τίτλοι, 

αφήγηση, κλπ) 

 Καμπάνια για τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος στο ευρύ κοινό. 

 Το ντοκιμαντέρ θα είναι στα Αγγλικά, (εκτός από μικρά τμήματα που μπορεί να είναι στη γλώσσα κάθε 

εταίρου και θα χρειαστεί να υποτιτλιστούν) 

2. Διάρκεια της σύμβασης – Χρόνος παράδοσης παραδοτέων  

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 04/06/2021. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την 

υπηρεσία ώστε να τηρούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των επί μέρους παραδοτέων που προβλέπονται στο 

τεχνικό δελτίο του έργου.  

 

Πρεμιέρα του Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής  και Ντοκιμαντέρ κατά τη διάρκεια της τελικής 

εκδήλωσης του BluAct (Πειραιάς και online) στα τέλη Μαΐου. Παράδοση τελικών αρχείων 

(συμπεριλαμβανομένων των πλάνων από την τελική εκδήλωση που θα προβληθεί) μέχρι 4 Ιουνίου 2021. 

 

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης όλων των παραδοτέων είναι η                             4η  
Ιουνίου 2021.  

Αναλυτικά τα παραδοτέα του αναδόχου είναι τα ακόλουθα:  

 

A/A Παραδοτέα Χρόνος 

Παράδοσης  

Π1 Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής – 
Ψηφιακό Εργαλείο   το οποίο θα φέρει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-οικοσυστήματα 
(Υποσύστημα 1)  

 Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας  
(Υποσύστημα 2) 

 

Έως 
04/06/2021 
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 Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας  
(Υποσύστημα 3) 

Υποστήριξη του ψηφιακού εργαλείου για δυο έτη μετά της λήξη της σύμβασης  

Π2 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΕ» 

 Ταινία μικρού μήκους διάρκειας περίπου 30΄ λεπτών με την ιστορία και 

τη σύνοψη της δράσης του Δικτύου BluAct,. 

 Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη γνωστοποίηση στο 

ευρύ κοινό (με έμφαση στον Δήμο του Πειραιά). Εκτιμώμενο κοινό 

50.000 θεατές. 

 

Έως 
04/06/2021 

 

Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε τρία (3)  αντίτυπα σε έντυπη μορφή και σε τρία (3) αντίτυπα σε 
ηλεκτρονική μορφή (3CD).  

 

3. Παροδοτέα –Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 

από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ) 

 

4. Οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης 

ΣΥΝΟΛΟ 
 Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. (σε 
€) 

ΦΠΑ 24%              
(σε €) 

(σε €) 

1 

Ανάπτυξη και 
Συντήρηση 
Συστήματος 
Διαχείρισης Καλής 
Πρακτικής BluAct 
(Π1)  

Κατ΄ 
αποκοπή 

20.000,00
€ 

1 
20.000,00

€ 
4.800,00

€ 
24.800,00

€ 

2 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
«ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ 
& ΓΑΛΑΖΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤ
ΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ» (Π1) 

Κατ΄ 
αποκοπή 

4.274,19€ 1 4.274,19€ 
1.025,81

€ 
5.300,00€ 

        ΣΥΝΟΛΟ: 24.274,19€ 5.825,81€ 30.100,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Βάσει της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, οι προς ανάθεση υπηρεσίες έχουν κοστολογηθεί ως εξής: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επικοινωνίας για το έργο 
BLUegrowth cities in ACTion 
(BLUACT)» 

 

24.274,19  

 

30.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

24.274,19 

 

30.100,00 

 

Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση των κατωτέρω δύο πινάκων Οικονομικής 

Προσφοράς. 

Πίνακας 1: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου ανά παραδοτέο 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  
ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)  

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ  
(ΜΕ ΦΠΑ) 

Π1 

Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστήματος 
Διαχείρισης Καλής Πρακτικής BluAct 
(Π1)  

1   

     Π2 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & 
ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΕ» (Π1) 

1   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € € 

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά Αναδόχου 

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ Αριθμητικώς Ολογράφως 

Τελική Τιμή χωρίς ΦΠΑ ΕΥΡΩ ............................... ................................ 

ΦΠΑ που αναλογεί ΕΥΡΩ ............................... ................................ 

Τελική Τιμή με ΦΠΑ ΕΥΡΩ ............................... ................................ 





 

 

 

   

 

 

The URBACT III Programme 

2014 - 2020 
 

Σελίδα 56 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ  
Πειραιάς ΤΚ 18536 
Πληροφορίες: Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ 
Τηλ:2104527314  
Email:blueoffice@piraeus.gov.gr   
 
 

   

 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities 
in ACTion (BLUACT)»  
Π/Υ: 24.274,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Σύνολο 30.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2021 
Κωδ. Π/Υ: 30.6117.90 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 70% από πόρους του 
ΕΤΠΑ και 30% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
 
CPV : 79413000-2   «Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας» 
CPV: 48422000-2 (Πλατφόρμες πακέτων 
λογισμικού) 
CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών)  

 
 

 
 
 

1. Τεχνική Περιγραφή 
2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 
3. Συγγραφή υποχρεώσεων 
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4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α / ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β / ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ / Πίνακας Έργων / Δράσεων / Υπηρεσιών 

 
 
 
 
 
 

 
1. Τεχνική Περιγραφή  

 

Το έργο “BLUACT” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III και 

συγχρηματοδοτείται κατά 70% από πόρους του ΕΤΠΑ και 30% από το πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. 

Η ενίσχυση και η διεύρυνση της διακρατικής συνεργασίας BLUACT του ευρωπαϊκού προγράμματος 

URBACT αλλά και η ανάδειξη των προϋποθέσεων και της δυναμικής μεταφοράς της Πρωτοβουλίας 

Blue Growth Initiative (ένας διαγωνισμός καινοτομίας για την ενίσχυση παραδοσιακών οικονομικών 

δραστηριοτήτων με νέες και βιώσιμες  επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τον ναυτιλιακό τομέα 

και τη Γαλάζια Οικονομία) δημιουργεί την ανάγκη ευρύτερης διάδοσης και διάχυσης της Καλής 

Πρακτικής από τον Δήμο Πειραιά ως πόλη καλής πρακτικής για τον διαγωνισμό καινοτομίας Blue 

growth και επικεφαλής για τη μεταφορά της καλής αυτής πρακτικής στο διακρατικό δίκτυο που 

αποτελείται από 7 ευρωπαϊκές πόλεις (Galati, Salerno, Ostend, Mataro, Burgas και Matosinhos).  

Η δεύτερη φάση του έργου (διάρκειας 24 μηνών, 04/12/2018-04/12/2020) ήταν επικεντρωμένη στην 

υλοποίηση δραστηριοτήτων, σε διακρατικό και τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στην προσαρμογή και 

αποτελεσματική μεταφορά της Πρωτοβουλίας Blue Growth Initiative σε κάθε μία από τις 7 «πόλεις 

μεταφοράς» (transfer cities) και προωθούν τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επιχειρηματική 

καινοτομία, τοποθετώντας τη θάλασσα στην πρώτη γραμμή της οικονομικής ανάπτυξης του Πειραιά. 

Επίσης είχε ως στόχο τη μεταφορά και τη βελτίωση των σημερινών πρακτικών και μεθοδολογιών για 

την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε τομείς και κλάδους της γαλάζιας 

οικονομίας και απευθύνεται σε παράκτιες πόλεις ή / και σε πόλεις λιμάνια με παραγωγική εξάρτηση 

από τις δραστηριότητες στη θάλασσα και τη γαλάζια οικονομία. Κατά τη δεύτερη φάση του έργου 

σημαντικό ρόλο είχαν το δυναμικό μεταφοράς των συμμετεχόντων εταίρων, οι τοπικές (κοινωνικές, 

οικονομικές ή άλλες) συνθήκες, ο βαθμός ενεργοποίησης των φορέων που θα εφαρμόσουν την 

προσαρμοσμένη πρακτική σε τοπικό επίπεδο, η προηγούμενη εμπειρία τους στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων/δράσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και τη γαλάζια οικονομία, 

οι οργανωτικές ικανότητες των πολιτικών και παραγωγικών ηγεσιών στην κάθε πόλη-εταίρο, καθώς και 

οι διαθέσιμοι πόροι για την μεταφορά-προσαρμογή.   

Την 14η Απριλίου 2020 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT αποφάσισε την  παράταση του 

ευρωπαϊκού έργου BluAct κατά έξι(6) μήνες, μέχρι την 04/06/2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 

(COVID-19).  
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Κατ’ εξοχήν ζητούμενο από την ΕΕ αποτελεί η κατά το δυνατόν εξασφάλιση της συνέχειας, της 

προβολής, της χρήσης και της μεταφοράς των αποτελεσμάτων που απορρέουν από την επιτυχή 

υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων από την ΕΕ μετά το πέρας αυτών.  

Στις τελευταίες διεθνικές συναντήσεις του ευρωπαϊκού δικτύου BluAct (του προγράμματος URBACT), 

όπου ο Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος, είχε ήδη συζητηθεί η ανάγκη διόγκωσης των δράσεων 

επικοινωνίας και εξωστρέφειας. Η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε περαιτέρω την ήδη αναγνωρισμένη 

ανάγκη για: 

 Επιπλέον διαδικτυακή παρουσία του BluAct και προώθηση των δραστηριοτήτων και των 

αποτελεσμάτων του χρησιμοποιώντας κυρίως ιντερνετικές λύσεις. 

 Παροχή ευκαιριών για διάδραση μεταξύ των πόλεων - εταίρων και των τοπικών ομάδων 

συντονισμού τους (ULGs). 

 Δημιουργία υλικού καταγραφής της εμπειρίας και της αποκτούμενης γνώσης των εταίρων του 

δικτύου. 

 

Με βάση τις παραπάνω ανάγκες, η πρόταση του Δήμου Πειραιά που εγκρίθηκε από το ευρωπαϊκό 

πρόγραμμα URBACT είναι η διεύρυνση της τελικής εκδήλωσης του έργου, η οποία δεν δύναται πλέον 

να γίνει με φυσική παρουσία των εταίρων, με τη διοργάνωση μιας Υβριδικής Διαδικτυακής Εκδήλωσης 

που θα ενώσει τις 7 περιοχές-εταίρους της Ευρώπης (Πειραιάς και 6 ακόμα ευρωπαϊκές πόλεις – 

λιμάνια: 1)Burgas-Bulgaria, 2)Matosinhos, Portugal, 3)Galati, Romania, 4)Salerno, Italy, 5)Ostend, 

Belgium, 6)Mataro, Spain) όπου μικρές (όσο επιτρέπουν εκάστοτε μέτρα ασφαλείας) εκδηλώσεις με 

φυσική παρουσία θα λάβουν χώρα.  

 

Εκεί θα παρουσιαστούν και δύο νέα προϊόντα που εγκρίθηκαν από το URBACT και θα παραχθούν 

από τον επικεφαλής εταίρο Δήμο Πειραιά: α) Συστήμα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής (Ψηφιακό 

Εργαλείο-Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη Γαλάζια 

Οικονομία (BluAct)» και β) Ντοκιμαντέρ με τη σύνοψη της δράσης του δικτύου BluAct, το οποίο 

θα αποτελέσει εφ΄εξής το βασικό προϊόν διάδοσης της δράσης των πόλεων του δικτύου και 

προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας καινοτομίας και της πλατφόρμας του BluAct στο 

διαδίκτυο. 

 

Eιδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BluAct του προγράμματος URBACT διαρκές 

ζητούμενο είναι η καλύτερη επικοινωνία, διάδοση, δικτύωση και πληροφόρηση μεταξύ των πόλεων και 

των οικοσυστημάτων τους για τη μεγιστοποίηση της μεταφοράς της καλής πρακτικής (εν προκειμένω 

του Διαγωνισμού Καινοτομίας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας) σε συνδυασμό με τη: 

- διασύνδεση των ΤΟΣ (Τοπικών Ομάδων Στήριξης) των πόλεων-εταίρων του Δικτύου 

- εξασφάλιση και διευκόλυνση της ενδοεπικοινωνίας του Δικτύου και των ΤΟΣ 

- διεύρυνση της κοινότητας του BluAct σε περισσότερες πόλεις, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση 

του έργου 

- ευρεία και εύκολα προσβάσιμη διάθεση των παραδοτέων και της παραχθείσας τεχνογνωσίας  

 

Πιο συγκεκριμένα, τα παραγόμενα ψηφιακά προϊόντα αφορούν:  

2) Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής BluAct-Π1  





 

 

 

   

 

 

The URBACT III Programme 

2014 - 2020 
 

Σελίδα 59 

 

(Ψηφιακό Εργαλείο-Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη Γαλάζια 

Οικονομία (BluAct) 

 

Στο παραπάνω πλαίσιο, προκρίθηκε η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου καινοτόμου 

διαδραστικού διαδικτυακού εργαλείου με διττό στόχο: 

 

Αφενός τη διασύνδεση των ενδιαφερόμενων φορέων της Γαλάζιας Οικονομίας (ξεκινώντας από τις 

ΤΟΣ των πόλεων του δικτύου BluAct) και αφετέρου τη στήριξη περισσότερων πόλεων στη διοργάνωση 

και υλοποίηση διαγωνισμών επιχειρηματικότητας που εστιάζονται στη Γαλάζια Οικονομία (παρέχοντάς 

τους τη μεθοδολογία, τις διαδραστικές οδηγίες, τις απαραίτητες οδηγίες και την υποστήριξη).  

 

To διαδικτυακό εργαλείο θα υποστηρίζει τόσο τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους μελλοντικά 

ενδιαφερόμενους για την οργάνωση περισσότερων ιδεών-δραστηριοτήτων, την εκκίνηση και 

καθοδήγηση των νεοφυών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της συμμετοχής των πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων για την παροχή ακαδημαϊκής υποστήριξης. Εν τέλει, το συγκεκριμένο εργαλείο δύναται να 

εξελιχθεί ως κεντρικός μηχανισμός για τους υπεύθυνους-αρμόδιους χάραξης πολιτικής της ΕΕ 

συνδέοντας πανευρωπαϊκά και όχι μόνο, τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την γαλάζια 

οικονομία και επιχειρηματικότητα.  

 

Η υφιστάμενη μελέτη αφορά στο σχεδιασμό, στη δημιουργία ενός Συστήματος Διαχείρισης Καλής 

Πρακτικής BluAct (Ψηφιακό Εργαλείο-Εγχειριδίου) και την υποστήριξή του για δυο έτη μετά το πέρας 

του έργου ήτοι 04/06/2021. Καθώς και στη μετατροπή των λειτουργικών χαρακτηριστικών της 

ιστοσελίδας του έργου BluAct ώστε να προβλέπεται η φιλοξενία όλης της εργαλειοθήκης της καλής 

πρακτικής του έργου που έχει αναπτυχθεί, συστηματοποιηθεί και βελτιωθεί κατά την υλοποίηση του 

έργου από τους εμπλεκόμενους φορείς και τις αντίστοιχες ομάδες έργου τους και η δυνατότητα χρήσης 

αυτής τόσο από τις υφιστάμενες πόλεις-εταίρους του Δικτύου όσο και από τις μελλοντικά 

ενδιαφερόμενες πόλεις. 

 

Το εν λόγω ψηφιακό εργαλείο αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) διακριτά υποσυστήματα στο 

υπολογιστικό σύννεφο (cloud). 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 1: Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-οικοσυστήματα 

Ειδικό υποσύστημα στο διαδίκτυο (στο πεδίο bluact.eu) θα δίνει τη δυνατότητα σε εγγεγραμμένους 

(ταυτοποιημένους) χρήστες να έχουν πρόσβαση στην εργαλειοθήκη. Η πρόσβαση στο σύστημα θα 

μπορεί να πραγματοποιείται με οποιεσδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις των κύριων φυλλομετρητών 

(Google Chrome, Mozzila Firefox, Internet Explorer) και από οποιαδήποτε συσκευή (Laptop, PC, 

tablet) είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Το διαχειριστικό σύστημα θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να 

υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες: 

1. Προβολή επεξεργασμένων στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τα συχνότερα χρησιμοποιημένα 

μέρη της πλατφόρμας, τον μέσο χρόνο παραμονής των χρηστών, τους μεμονωμένους χρήστες που 

επισκέφτηκαν την πλατφόρμα ανά ημέρα ή ανά μήνα. 

2. Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης του συστήματος από πολλαπλούς χρήστες 

3. Δυνατότητα εγγραφής απεριόριστων χρηστών 
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4. Δυνατότητα επεξεργασίας χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης 

5. Δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων προς την εφαρμογή μέσω του συστήματος 

6. Επικοινωνία και με άλλους χρήστες μέσω του διαχειριστικού συστήματος 

7. Σελίδα Συνήθων Ερωτήσεων/Απαντήσεων (FAQ): Προάγει και θα ενδυναμώνει τη δυνατότητα 

συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε εθνικό & υπερεθνικό επίπεδο 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 2: Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας 

Επιχειρηματικότητας 
Ειδικό υποσύστημα θα μεταφέρει και θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια οργάνωσης και υλοποίησης 

Διαγωνισμών με λεπτομερή ανάλυση, μεθοδολογία και προσέγγιση αναφορικά τουλάχιστον με: 

Δημιουργία του γαλάζιου οικοσυστήματος, Συντονισμό των εμπλεκόμενων, Αναζήτηση χορηγών, 

Εξασφάλιση πόρων, Στρατηγική marketing και ορισμό του κοινού-στόχου, Επικοινωνία και Branding, 

Ιστοσελίδα για εφαρμογές, Οργάνωση της επιτροπής των κριτών, Οργάνωση Hackathon και 

εργαστηρίων, Διοργάνωση της Demo-day, Βράβευση των Νικητών, Συμβουλευτική και Incubation, 

προετοιμασία των νεοφυών επιχειρήσεων, προβολή των νεοφυών επιχειρήσεων. 

 

Επιπλέον, το υποσύστημα θα πρέπει να προτρέπει και να δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να 

υποβάλλουν βελτιωτικές προτάσεις βάσει της εμπειρίας τους για τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες που 

αντιμετώπισαν προς διάθεση των μεταγενέστερων χρηστών και για τη συνεχή βελτίωση της 

πλατφόρμας. 

 

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ 3: Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας 

Ειδική εφαρμογή του διαχειριστικού συστήματος θα επιτρέπει την πρόσβαση και θα διευκολύνει την 

επικοινωνία μεταξύ των μελών της κοινότητας ειδικότερα αναφορικά 

με την οργάνωση του διαγωνισμού Γαλάζιας Οικονομίας. 

 

Αναλυτικότερα, το διαδικτυακό φόρουμ πλήρους λειτουργίας θα επιτρέπει  στα μέλη να 

αλληλεπιδρούν, να μοιράζονται περιεχόμενο, κείμενο, συνδέσμους, φωτογραφίες και βίντεο, έγγραφα 

κ.λπ. και θα αποτελείται τουλάχιστον από: 

Σελίδα φόρουμ: Την κύρια σελίδα φόρουμ, όπου θα εμφανίζονται δημοσιεύσεις και κατηγορίες 

φόρουμ. Μέρος αυτής θα είναι διαθέσιμο στο κοινό και μέρος θα είναι κρυφό και διαθέσιμο μόνο για 

εγγεγραμμένους επισκέπτες. 

Σελίδα μελών: Σε αυτήν τη σελίδα, τα μέλη του φόρουμ θα μπορούν να δουν άλλα μέλη της 

κοινότητας, να ακολουθήσουν το ένα το άλλο, να δουν τι έχουν γράψει άλλα μέλη - ακόμη και να 

συνομιλήσουν μεταξύ τους. 

Σελίδα ερωταπαντήσεων: Σε αυτήν τη σελίδα, θα αναρτώνται η πιο συχνές ερωτήσεις του κοινού με 

απάντηση εκ των πιο εξειδικευμένων μελών του φόρουμ ή με το αποτέλεσμα της συζήτησης μέσα στο 

φόρουμ. 

 

Ενδεικτικά, θα επιτρέπει την πρόσβαση τουλάχιστον των παρακάτω μορφών χρηστών: 

- Εταίρων του έργου & μελών των Τ.Ο.Σ.: που μπορούν να δημοσιεύουν, να σχολιάζουν και να 

αναφέρουν αναρμόζουσες αναρτήσεις 
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- Γενικό Κοινό: που θα μπορεί να διαβάζει, να εκφράσει την επιδοκιμασία (like) του και να 

αναδημοσιεύσει δημοσιεύσεις του φόρουμ 

- Διαχειριστές: που θα μπορούν να διαχειρίζονται τις διάφορες κατηγορίες περιεχομένου, να 

μετακινούν και να διαγράφουν δημοσιεύσεις, καθώς και να αλλάζουν θέση/βαρύτητα σε μία 

δημοσίευση. 

- Διαμεσολαβητές: η θέση διαμεσολαβητού μπορεί να δοθεί προσωρινά σε κάποιο από τα μέλη του 

φόρουμ με σκοπό τη διαχείριση των δημοσιεύσεων και συγκεκριμένα την: Αφαίρεση της δυνατότητας 

σχολιασμού μιας δημοσίευσης/Μετακίνηση Δημοσιεύσεων μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών/Έμφαση 

σε κάποια δημοσίευση/Αφαίρεση δημοσιεύσεων ( πλην αυτών των διαχειριστών)/ Έμφαση σε κάποια 

απάντηση-δημοσίευση στο τμήμα των Ερωτήσεων/Απαντήσεων. 

 

Η εγγραφή (και η σύνδεση) μελών θα πραγματοποιείται με τη χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης και 

κωδικό πρόσβασης (διασταύρωση με την αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση) που χρησιμοποιείται σε 

ένα λογαριασμό social media και θα επιτρέπει την εγγραφή (και σύνδεση) τουλάχιστον 300 μελών. 

 

Το φόρουμ θα προβλέπει επίσης τη δυνατότητα δράσεων δικτύωσης και συγκεκριμένα: 

Θα παρέχει 10 πίνακες (boards) για τη διαδραστική συνεργατική οργάνωση εργαστηρίων με τη χρήση 

whiteboards με τη χρήση της πλατφόρμας Miro. Οι σύνδεσμοι για τη χρήση των πινάκων της 

πλατφόρμας θα είναι προστατευμένοι μέσω του κωδικού πρόσβασης και θα είναι διαθέσιμοι μόνον 

στους εταίρους του έργου. 

 

Θα προβλέπει επίσης τη δημιουργία 10 αιθουσών πραγματοποίησης ψηφιακών συνεδρίων με μέγιστο 

αριθμό συμμετεχόντων 4 άτομα. Οι σύνδεσμοι για τη χρήση των συνεδριακών αιθουσών της 

πλατφόρμας θα είναι προστατευμένοι μέσω των passwords και θα είναι διαθέσιμοι μόνον στους 

εταίρους του έργου. 

 

Το φόρουμ θα παρέχει τις παρακάτω επιλογές ιδιωτικότητας για κάθε επί μέρους τμήμα: 

Όλοι: Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο 

Μόνο Εγγεγραμμένα μέλη: Άτομα τα οποία εγγράφονται θα μπορούν να διαβάζουν συγκεκριμένο 

περιεχόμενο 

Επιλεγμένα Μέλη: Θα έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 

Μέλη με κωδικό πρόσβασης: Ανάλογα των συνδέσμων που θα έχουν παρασχεθεί 

 

Τέλος, θα παρέχεται η δυνατότητα δοκιμής αυτής. Συγκεκριμένα, για διάστημα ενός μήνα κατ’ 

ελάχιστον οι εταίροι του έργου BluAct θα κληθούν να εγγραφούν και να σχολιάζουν και να προτείνουν 

μέτρα για τη βελτίωση ή συγκεκριμένες προσαρμογές της διαδικτυακής πλατφόρμας. Στο τέλος του 

μήνα, οι φόρμες ικανοποίησης και αξιολόγησης θα διανεμηθούν στους συμμετέχοντες σχετικά με τη 

δομή και το περιεχόμενο της πλατφόρμας. Η ομάδα έργου του αναδόχου θα καταγράψει τις γνώμες των 

συμμετεχόντων για τη χρηστικότητα του εργαλείου και αυτά τα σχόλια θα χρησιμοποιηθούν από τον 

Συντονιστή για να ενσωματώσουν αυτές τις προτάσεις και να συντάξουν το Εγχειρίδιο Χρήσης της 

Πλατφόρμας Ιστού. 

 





 

 

 

   

 

 

The URBACT III Programme 

2014 - 2020 
 

Σελίδα 62 

 

Η παράδοση του ψηφιακού εργαλείου θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης που θα 

εξηγεί και θα περιγράφει την πλοήγηση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Θα αναλύονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές αυτής, η εγγραφή, η ιδιωτικότητα, new Help Desk accounts και λεπτομερείς οδηγίες 

χρήσης της πλατφόρμας και των πολλαπλών δυνατοτήτων της. 

 

Γενικά Χαρακτηριστικά Πληροφοριακού Συστήματος 

Οι γενικές αρχές που οφείλουν να διέπουν το πληροφοριακό σύστημα είναι: 

 Σύστημα ανοιχτής αρχιτεκτονικής με χρήση ανοιχτών προτύπων που θα διασφαλίζουν την 

επεκτασιμότητα των υποσυστημάτων 

 Διασυνδεσιμότητα με άλλα συστήματα/εφαρμογές με χρήση τεκμηριωμένων APIs, δυνατότητα 

διασύνδεσης/επικοινωνίας βάσει διεθνών standards (XML, SOAP,..). 

 Αρθρωτή αρχιτεκτονική ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές 

διακριτών τμημάτων του λογισμικού 

 Αρχιτεκτονική N=tier για την ευέλικτη κατανομή φορτίου μεταξύ συστημάτων 

 Κρυπτογράφηση δεδομένων τόσο στην αποθήκευση όσο και στην ανταλλαγή/επικοινωνία 

 Προσβασιμότητα από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο διαδίκτυο (PC, Laptop  κλπ.) χωρίς 

την απαίτηση αγοράς νέου εξοπλισμού από πλευράς Δήμου. 

 Όλο το σύστημα θα πρέπει να είναι web-based 

 Χρήση σχεσιακής βάσης δεδομένων 

 Υποστήριξη single sign-in/on πρόσβασης 

 Πλήρως ελληνοποιημένο user interface και υποστήριξη αγγλικής γλώσσας 

 Τυποποιημένα σχέδια εισαγωγής δεδομένων τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 

διαχειριστές 

 Φιλοξενία (hosting) του συστήματος σε εγκατάσταση ευθύνης του αναδόχου χωρίς επιπλέον 

κόστος για το Δήμο 

 

Προσδοκώμενα οφέλη του Δήμου 

Με την προμήθεια και λειτουργική έναρξη του συστήματος ο Δήμος προσδοκά μεταξύ άλλων τα 

παρακάτω οφέλη: 

 Υλοποιεί το σχετικό παραδοτέο που προβλέπεται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου BluAct 

και της συμμετοχής του σε αυτό ως Επικεφαλής Εταίρος 

 Έχει άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου BluAct, του δικτύου και των οικοσυστημάτων 

αυτού 

 Έχει καλύτερη και άμεση επικοινωνία με τους εταίρους του BluAct και τα οικοσυστήματα 

αυτών 

 Αποκτά ένα νέο συνεχές κανάλι επικοινωνίας με τους εταίρους του BluAct και τα 

οικοσυστήματα αυτών και μετά τη λήξη του έργου 

 Προβάλλει και προάγει την οργάνωση του Διαγωνισμού Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας 

 Αποκτά νέο, σύγχρονο κανάλι επικοινωνίας με τα μέλη της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας και 

όλη την αλυσίδα οργάνωσης του Διαγωνισμού 

 Προσεγγίζει και ευαισθητοποιεί τη νέα γενιά 

 Προωθεί την κουλτούρα συμμετοχής και συνευθύνης 
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Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ονομασία Υποχρεωτική 

Απαίτηση 

Απάντηση 

Προμηθευτή 

Παραπομπή 

Διαδικτυακό 

διαχειριστικό 

σύστημα για πόλεις-

οικοσυστήματα 

Εργαλειοθήκη, database 

υλικών 

  

Διαδραστικό 

Εγχειρίδιο 

Οργάνωσης 

Διαγωνισμών 

Γαλάζιας 

Επιχειρηματικότητας 

Διαδραστικό εργαλείο 

συμμετοχικού σχεδιασμού 

  

Διαδικτυακό φόρουμ 

κοινότητας Γαλάζιας 

Επιχειρηματικότητας 

Χρήστες: Κοινό, εταίροι, 

διαμεσολαβητές, 

διαχειριστές 

  

Σύστημα Σύστημα ανοιχτής 

αρχιτεκτονικής με χρήση 

ανοιχτών προτύπων που θα 

διασφαλίζουν την 

επεκτασιμότητα των 

υποσυστημάτων. 

  

Συχνές ερωτήσεις 

και Απαντήσεις 

(FAQ) 

Μέχρι 100 ερωτήσεις με τις 

απαντήσεις τους 

 support.wix.com/en/apps-

made-by-wix/wix-faq-app 

Πρόσβαση σε 

πληροφορίες 

Εύκολη και γρήγορη 

πρόσβαση σε πληροφορίες 

που αφορούν όλα τα στάδια 

της οργάνωσης του 

Διαγωνισμού 

 bluact.eu/material 

 

bluegrowthpiraeus.gr/bimata 

Εκπαίδευση 

προσωπικού  

Εκπαίδευση προσωπικού 

του Δήμου και των άλλων 

Δήμων στη χρήση 

  

Υποστήριξη, 

συντήρηση 

συστήματος 

λογισμικού για 2 έτη 
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Φιλοξενία 

Συστήματος -server 

2 έτη   

 

2) ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΕ»-Π2 

Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μικρής διάρκειας με την ιστορία και τη σύνοψη της δράσης του Δικτύου 

BluAct, το οποίο θα περιλαμβάνει υλικό από όλη την πορεία του έργου καθώς και κινηματογραφικά 

πλάνα από την τελική εκδήλωση συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών εκδηλώσεων μεταξύ των 

πόλεων-εταίρων θα προστεθούν στο ντοκιμαντέρ ως κατακλείδα πριν αυτό δημοσιευθεί ως το τελικό 

«Γαλάζια Επιχειρηματικότητα στην ΕΕ». 

 

Το ντοκιμαντέρ αυτό θα αποτελέσει έκτοτε το βασικό προϊόν διάδοσης της δράσης των πόλεων του 

δικτύου και προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας καινοτομίας και της πλατφόρμας του BluAct στο 

διαδίκτυο, ενώ θα γνωστοποιήσει και παρουσιάσει την καινοτόμο δράση του Δήμου Πειραιά, του 

οποίου ο διαγωνισμός καινοτομίας για τη γαλάζια οικονομία βραβεύτηκε από την ΕΕ ως καλή 

πρακτική, αποτέλεσε εφαλτήριο για τη δημιουργία του δικτύου και οδήγησε στη διοργάνωση έξι ακόμα 

διαγωνισμών σε πόλεις-λιμάνια της Ευρώπης, προωθώντας την τοπική ανάπτυξη μέσω της γαλάζιας 

οικονομίας και επιχειρηματικότητας. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 Δημιουργία σεναρίου ενός ντοκιμαντέρ (ταινίας μικρού μήκους) με διάρκεια περίπου 30΄ 

σχετικά με την εμπειρία του δικτύου BluAct και στις 7 πόλεις – λιμάνια που συμμετείχαν στο 

δίκτυο και τις μελλοντικές τους βλέψεις. 

 Θεματικές: Γαλάζια Οικονομία, Διαγωνισμός Blue Growth Piraeus, URBACT και BluAct, Οι 7 

πόλεις και γιατί μπήκαν στο δίκτυο, Τι έκανε το BluAct στα 2 χρόνια λειτουργίας του, 

Διαγωνισμοί στις 7 πόλεις το 2020, Οι Νικητές, Το μέλλον των Διαγωνισμών. 

 Χρήση του υπάρχοντος υλικού από τις εκδηλώσεις των 2 ετών που δραστηριοποιείται το δίκτυο, 

τις καταγεγραμμένες συνομιλίες και τις κινηματογραφημένες δημόσιες δράσεις του δικτύου και 

των 7 συνεργαζόμενων πόλεων (πχ Διαγωνισμοί), των συνεντεύξεων των εταίρων και των 

Τοπικών Ομάδων Συντονισμού URBACT, το γραφιστικό υλικό που έχει παραχθεί 

(επικαιροποίηση και animations των γραφιστικών). 

 Περισσότερες κινηματογραφήσεις, συνεντεύξεις και γραφιστικό υλικό, με χρήση 

επαγγελματικού εξοπλισμού, κατάλληλων πλάνων, αφηγητή και εύληπτου σεναρίου, ώστε το 

τελικό αποτέλεσμα να θυμίζει ντοκιμαντέρ. 

 Δημιουργία του γραφιστικού υλικού και οργάνωση και κινηματογράφηση των συνεντεύξεων 

του Πειραιά στους ομιλητές πρέπει να είναι: Ο Δήμαρχος (ή κάποιος/α Αντιδήμαρχος), Άλλος 

πολιτικός, Υπάλληλος του Δήμου από τη Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Νικητές του 

Διαγωνισμού Blue Growth Piraeus 2020, Αντιπρόσωπος/οι ομάδας έργου BluAct Piraeus, 

Αντιπρόσωπος URBACT) 

 Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους εταίρους του έργου από τις άλλες 6 πόλεις για τη 

δημιουργία κατάλληλου, συνεκτικού και ταιριαστού με το σενάριο υλικού (αντίστοιχες 

συνεντεύξεις, προδιαγραφές, ερωτήσεις, δείγματα κλπ.) 
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 Δημιουργία του Ντοκιμαντέρ (μοντάζ, μίξη, color correction, animations, γραφιστικό υλικό, 

τίτλοι, αφήγηση, κλπ) 

 Καμπάνια για τη γνωστοποίηση του αποτελέσματος στο ευρύ κοινό. 

 Το ντοκιμαντέρ θα είναι στα Αγγλικά, (εκτός από μικρά τμήματα που μπορεί να είναι στη 

γλώσσα κάθε εταίρου και θα χρειαστεί να υποτιτλιστούν) 

 

 

A.  Περιγραφή παραδοτέων του Αναδόχου (Παραδοτέα)   

Αναλυτικά τα παραδοτέα του αναδόχου είναι τα ακόλουθα:  

A/A Παραδοτέα Χρόνος 

Παράδοσης  

Π1 Ανάπτυξη και Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης Καλής 

Πρακτικής – Ψηφιακό Εργαλείο   το οποίο θα φέρει τις παρακάτω 

λειτουργίες: 

 Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-

οικοσυστήματα (Υποσύστημα 1)  

 Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας  

(Υποσύστημα 2) 

 Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας 

Επιχειρηματικότητας  (Υποσύστημα 3) 
Υποστήριξη του ψηφιακού εργαλείου για δυο έτη μετά της λήξη της 

σύμβασης  

 

Έως 

04/06/2021 

Π2 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΕ» 

 Ταινία μικρού μήκους διάρκειας περίπου 30΄ λεπτών με την 

ιστορία και τη σύνοψη της δράσης του Δικτύου BluAct,. 

 Καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη γνωστοποίηση 

στο ευρύ κοινό (με έμφαση στον Δήμο του Πειραιά). Εκτιμώμενο 

κοινό 50.000 θεατές. 

 

Έως 

04/06/2021 

Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε τρία (3)  αντίτυπα σε έντυπη μορφή και σε τρία (3) αντίτυπα 

σε ηλεκτρονική μορφή (3CD).  

Β. Χρονοδιάγραμμα  

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης είναι 04/06/2021. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την 

υπηρεσία ώστε να τηρούνται οι καταληκτικές ημερομηνίες των επί μέρους παραδοτέων που 

προβλέπονται στο τεχνικό δελτίο του έργου.  

Πρεμιέρα του Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής  και Ντοκιμαντέρ κατά τη διάρκεια της 

τελικής εκδήλωσης του BluAct (Πειραιάς και online) στα τέλη Μαΐου. Παράδοση τελικών αρχείων 
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(συμπεριλαμβανομένων των πλάνων από την τελική εκδήλωση που θα προβληθεί) μέχρι 4 Ιουνίου 

2021. 

Σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης όλων των παραδοτέων είναι η                             

4
η
  Ιουνίου 2021.                                                                                        ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2021 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 ΗΜΕΡ.  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 
 Η ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡ/ΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ 

 ΤΜ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 & ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

 Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ  
Πειραιάς ΤΚ 18536 
Πληροφορίες: Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ 
Τηλ:2104527314  
Email:blueoffice@piraeus.gov.gr   
 

   

 
 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities 
in ACTion (BLUACT)»  
Π/Υ: 24.274,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Σύνολο 30.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2021 
Κωδ. Π/Υ: 30.6117.90 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 70% από πόρους του 
ΕΤΠΑ και 30% από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων. 
 
CPV : 79413000-2  (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας)  
CPV: 48422000-2 (Πλατφόρμες πακέτων 
λογισμικού) 
CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών)  
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2. Προϋπολογισμός  

 

ΣΥΝΟΛΟ 
 Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΛΗΘΟΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. (σε €) 

ΦΠΑ 24%           
(σε €) 

(σε €) 

1 

Ανάπτυξη και Συντήρηση 

Συστήματος Διαχείρισης 

Καλής Πρακτικής BluAct 

(Π1)  

Κατ΄ αποκοπή 20.000,00€ 1 20.000,00€ 4.800,00€ 24.800,00€ 

2 

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

«ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & 

ΓΑΛΑΖΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΕΕ» (Π1) 

Κατ΄ αποκοπή 4.274,19€ 1 4.274,19€ 1.025,81€ 5.300,00€ 

        ΣΥΝΟΛΟ: 24.274,19€ 5.825,81€ 30.100,00€ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2021 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 ΗΜΕΡ.  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 
 Η ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡ/ΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ 

 ΤΜ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
 & ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

 Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ 





 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ  
Πειραιάς ΤΚ 18536 
Πληροφορίες: Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ 
Τηλ:2104527314  
Email:blueoffice@piraeus.gov.gr   

   

  
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth 
cities in ACTion (BLUACT)»  
Π/Υ: 24.274,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Σύνολο 30.100,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 
24% 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2021 
Κωδ. Π/Υ: 30.6117.90 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 70% από πόρους 
του ΕΤΠΑ και 30% από το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. 
 
CPV : 79413000-2   (Υπηρεσίες παροχής 
συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας) 
CPV: 48422000-2 (Πλατφόρμες πακέτων 
λογισμικού) 
CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών)  

 
 
 
 

 
3. Τιμολόγιο 

 
Γενικά: 

Οι τιμές του τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, και ο ανάδοχος δε 

δικαιούται καμία άλλη πληρωμή ή αποζημίωση για την πλήρη εκτέλεση κάθε μίας από αυτές 

σύμφωνα με τους όρους της μελέτης. Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται και το σύνολο των 

άμεσων και έμμεσων γενικών και ειδικών υποστηρικτικών και λειτουργικών δαπανών του αναδόχου 

για την παροχή των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 1 

Ανάπτυξη και Συντήρηση Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής BluAct (Π1)  

Περιγραφή: Ψηφιακό Εργαλείο   το οποίο θα φέρει τις παρακάτω λειτουργίες: 

 Διαδικτυακό διαχειριστικό σύστημα για πόλεις-οικοσυστήματα (Υποσύστημα 1)  

 Διαδραστικό Εγχειρίδιο Οργάνωσης Διαγωνισμών Γαλάζιας  
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(Υποσύστημα 2) 

 Διαδικτυακό φόρουμ κοινότητας Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας  (Υποσύστημα 3) 

Τιμή Μονάδος/τμχ: 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ  

Ολογράφως: Είκοσι χιλιάδες Ευρώ πλέον ΦΠΑ   
 

Παραδοτέο: (Π1) αποδεικτικό υλικό όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 

 

Άρθρο 2  

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ «ΠΟΛΕΙΣ-ΛΙΜΑΝΙΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΕ» (Π2) 

Περιγραφή: Ταινία μικρού μήκους διάρκειας περίπου 30 λεπτών με την ιστορία και τη σύνοψη της 

δράσης του Δικτύου BluAct. Επίσης θα υπάρχει καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη 

γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό (με έμφαση στον Δήμο του Πειραιά).  

Τιμή Μονάδος/τμχ: 4.274,19 € πλέον ΦΠΑ                                                                            

Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ & δεκαεννέα λεπτά πλέον 

ΦΠΑ  

Παραδοτέο: (Π1) αποδεικτικό υλικό όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή 
 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2021 
 
   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 ΗΜΕΡ.  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 
 Η ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡ/ΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ 

 ΤΜ. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 & ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

 Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & AΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΓΑΛΑΖΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 91 & ΚΑΝΘΑΡΟΥ  
Πειραιάς ΤΚ 18536 
Πληροφορίες: Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ 
Τηλ:2104527314  
Email:blueoffice@piraeus.gov.gr   
 
 
 

   

 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου 
επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth 
cities in ACTion (BLUACT)»  
Π/Υ: 24.274,19 € πλέον ΦΠΑ 24% 
Σύνολο 30.100,00 € 
Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2021 
Κωδ. Π/Υ: 30.6117.90 
CPV: 48422000-2 (Πλατφόρμες πακέτων 
λογισμικού) 
CPV: 22473000-6 (Τεχνικά εγχειρίδια) 
CPV: 92112000-9 (Υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την παραγωγή 
κινηματογραφικών ταινιών και 
βιντεοταινιών)  

 

 
4. Συγγραφή υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο  

Αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης είναι η καλύτερη επικοινωνία, διάδοση, δικτύωση του 

ευρωπαϊκού έργου BluAct μέσω της παραγωγής δυο νέων προϊόντων από τον επικεφαλής εταίρο 

Δήμο Πειραιά που εγκρίθηκαν από το URBACT: α)  Σύστημα Διαχείρισης Καλής Πρακτικής 

(Ψηφιακό Εργαλείο-Εγχειρίδιο της Καλής Πρακτικής του Διαγωνισμού Καινοτομίας για τη 

Γαλάζια Οικονομία (BluAct)» και β) Ντοκιμαντέρ με τη σύνοψη της δράσης του δικτύου BluAct, 

το οποίο θα αποτελέσει έκτοτε το βασικό προϊόν διάδοσης της δράσης των πόλεων του δικτύου και 

προώθησης των διαγωνισμών γαλάζιας καινοτομίας και της πλατφόρμας του BluAct στο διαδίκτυο.  

 Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις 

H υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 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,   
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 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 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις, 

 της παρ. Ζ 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»,  

 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 π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

 του ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]» 

 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» » όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει 

 του ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Ν. 4314 N 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 

 τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  

 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ  Α΄/248) «Κύρωση  Κώδικα  Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας»,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις” 

 το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 τον Ν. 4270/2014 « Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2011/85/ΕΕ δημόσιο λογιστικό κ.ά. διατάξεις που ισχύει 

 την ΥΑ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.05.2017) Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείριση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΚΗΜΔΗΣ)  

 την ΥΑ 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των εκδοθεισών σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπών (πλην των ήδη αναφερομένων) 

κανονιστικών διατάξεων καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν 

από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε 

διάταξη (Νόμου, Π.Δ, Υπουργικής Απόφασης κλπ) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

Άρθρο 3ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση 

 

Η δαπάνη για την παροχή της υπηρεσίας και διάθεσης των ψηφιακών προϊόντων έχει 

προϋπολογισθεί στο ποσό των 30.100,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.  
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Η ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2021, με Κ.Α 

30.6117.90.  

Χρηματοδότηση: 70% από το ΕΤΠΑ και 30% από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). 

Άρθρο 4ο : Συμβατικά στοιχεία   

 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος σε περίπτωση διαφοράς είναι: 

1. Σύμβαση 

2. Διακήρυξη &  Το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 

του Ν.4412/2016 

3. Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς   

4. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

5. Το Τιμολόγιο 

6. Η Τεχνική Περιγραφή  

7. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  

 

Άρθρο 5ο :  Χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας – Διάρκεια Σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ               

ως τις 04/06/2021. 

Σε περίπτωση που δοθεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης από τις θεσμικές αρχές και 

χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, η Σύμβαση της υπηρεσίας δύναται να παραταθεί με την σύμφωνη 

γνώμη των δυο (2) μερών.  

 

Άρθρο 6ο : Τρόπος εκτέλεσης - Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το αρ.117 του 

Ν.4412/2016. 

Η κατακύρωση θα γίνει σε αυτόν από τους προσφέροντες που πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

(άρθρο 86 παρ 1 του 4412/2016), με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (άρθρο 86 παρ 2 

του 4412/2016) και πιο συγκεκριμένα με βάση συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και 

για την οικονομική προσφορά
6
. Αναλυτική περιγραφή των κριτηρίων, των συντελεστών βαρύτητας 

αυτών καθώς και του υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας προφοράς παρατίθεται στο παράρτημα 

Α της παρούσας μελέτης. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν:  

Για τους δικαιούμενους συμμετοχής η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να τηρεί τους θεμελιώδεις 

κανόνες της Συνθήκης και να έχει αμερόληπτα κριτήρια επιλογής ώστε να μην υπάρχουν 

διακρίσεις.  

 

Ανάδοχος μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέας του δημοσίου ή κοινοπραξία 

αυτών των προσώπων ή/και οργανισμών  

 

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και να 

είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε.  

 

                                                           

6 Από το συνδυασμό των άρθρων 86 παρ. 13 τελ. εδάφιο, 90 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και του τυποποιημένου εντύπου 2 

Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) προκύπτει η 

δυνατότητα στάθμισης/ βαρύτητας μεταξύ τεχνικής (κριτηρίων ποιότητας)- οικονομικής προσφοράς (τιμής-κόστους) 
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Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. 

και να έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

τους στο εσωτερικό της Ε.Ε.  

 

Απαγορεύεται ο αποκλεισμός υποψηφίων με κριτήριο τη νομική μορφή τους. Ωστόσο θα ζητείται 

ειδικά από τους υποψηφίους που είναι νομικά πρόσωπα να μνημονεύουν στην προσφορά ή στην 

αίτηση συμμετοχής τους και τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των φυσικών προσώπων 

που θα επιφορτίσουν με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσίας.  

 

Δικαίωµα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή 

συνεταιρισµοί ή κοινοπραξίες, µε αποδεδειγµένη εμπειρία στο αντικείμενο της παρούσης, που 

είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον νόµο 2513/1997, ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει 

διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε την Ε.Ε.  

 

Οι ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά αποκτούν δικαίωµα συµµετοχής, υπό τις 

κατωτέρω επιπλέον προϋποθέσεις:  

Ότι στην προσφορά αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου στο κοινό 

σχήµα καθώς και το ειδικό µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου µε το οποίο θα ασχοληθεί 

στο πλαίσιο υλοποίησης της σύµβασης.  

Ότι όλα τα µέλη της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της εγκατάστασης ή νόµιµης λειτουργίας 

τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν 

υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διµερείς συµφωνίες ή συµφωνίες σύνδεσης µε 

την Ε.Ε.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή 

της προσφοράς τους.  

 

Σε περίπτωση ωστόσο που η σύµβαση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει την κατάρτιση συµβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο 

ρητά θα δηλώνεται πλέον το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους της ένωσης σε αυτήν, το ειδικότερο 

µέρος του δηµοπρατούµενου αντικειµένου που θα εκτελέσει ο καθένας, το τυχόν διαφορετικό 

ποσοστό συµµετοχής τους στα κέρδη και τις ζηµ ίες της δηµοπρατούµενης σύµβασης καθώς και ο 

κοινός εκπρόσωπος της ένωσης. 

 

Ειδικότερα για την υπηρεσία αυτή, στις περιπτώσεις που ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα 

πρέπει να έχουν σωρευτικά τα σχετικά προσόντα τα στελέχη του, ή να αποδεικνύεται ότι διαθέτει 

αυτά με «δάνεια εμπειρία» δηλαδή με εξωτερικό του συνεργάτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

αποδεδειγμένα δεσμεύεται για τη συνεργασία του με τον υποψήφιο για την συγκεκριμένη 

υπηρεσία. 

 

Επιπροσθέτως ο ανάδοχος πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα την έδρα της επιχείρησης, το 

απασχολούμενο προσωπικό και την νομική μορφή της επιχείρησης.  

 

Τέλος για την εργασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να συγκεντρώνουν τις 

προϋποθέσεις εμπειρίας και τεχνογνωσίας και να αποδείξουν συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών 

υποβάλλοντας με την προσφορά τους τα στοιχεία τεκμηρίωσης που προβλέπονται επίσης πιο κάτω. 

Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης ή από τα υποβαλλόμενα 

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής, η προσφορά 
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απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων τις κάτωθι ελάχιστες προϋποθέσεις 

συμμετοχής πρέπει να πληροί, επί ποινή αποκλεισμού, η ένωση προσώπων αθροιστικά. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένα γνώση και εμπειρία ίδιου ή συναφούς 

αντικειμένου.  

 

Να διαθέτει εμπειρία από την οποία να καταδεικνύεται ότι είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, 

άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις της υπό ανάθεσης σύμβασης στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού προγράμματος και ειδικότερα να έχει δημιουργήσει αντίστοιχα ψηφιακά 

εργαλεία/προϊόντα. 

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, 

καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα αντίστοιχα στοιχεία 

τεκμηρίωσης:  

 παροχή υπηρεσίας επικοινωνίας σε τουλάχιστον τρία (3) ευρωπαϊκά έργα   

 την ανάπτυξη και συντήρηση έξι (6) τουλάχιστον ψηφιακών εργαλείων/πλατφορμών  

 την ανάπτυξη τεσσάρων(4) τουλάχιστον βίντεο διαρκείας      

 

 

Άρθρο 7ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφορές από τους υποψήφιους αναδόχους θα υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο με τη λέξη 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του Δήμου Πειραιά και τα πλήρη 

στοιχεία της ανακοίνωσης-διακήρυξης αλλά και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου. Οι 

προσφορές των ενδιαφερομένων ισχύουν για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την υποβολή 

τους. Δύναται να παραταθούν για άλλο τόσο χρονικό διάστημα έπειτα από αίτημα του Δήμου χωρίς 

να υποχρεώνονται για αυτό. Σε περίπτωση που απαιτηθεί ανανέωση παράτασης ισχύος προσφοράς 

και ο υποψήφιος δεν την αποδεχτεί, αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

 

Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται 2 φάκελοι. Ο ένας με τη λέξη 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ο άλλος με τη λέξη «Οικονομική 

Προσφορά». 

 

Στον φάκελο «Δικαιολογητικά συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» τοποθετούνται από τον 

συμμετέχοντα επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 

 

Α) Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

5. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του αρ. 79 παρ. 4  του Ν.4412/2016 

από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο.  

6. Πίνακας Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών όπου να προκύπτει η εμπειρία του υποψήφιου 

αναδόχου για τα τελευταία πέντε έτη σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου. 

(Παράρτημα Γ της παρούσας). 

7. Βιογραφικό Σημείωμα, προς απόδειξη των προσόντων και της εμπειρίας του ενός ή των μελών 

της Ομάδας Έργου του υποψηφίου, όπως τα απαιτούμενα προσόντα και η εμπειρία 

περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6 της συγγραφής υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης 

8. Υπεύθυνη δήλωση του Νομίμου εκπροσώπου, υπογεγραμμένη αρμοδίως, όπου θα 

αναφέρονται: 

α. Η επιβεβαίωση γενικής και ειδικής εμπειρίας του ενός ή των μελών της ομάδας έργου, 

β. Η αποδοχή των όρων και πλήρους γνώσης της παρούσας μελέτης  

γ. Η έδρα της επιχείρησης, το απασχολούμενο προσωπικό και η νομική μορφή της επιχείρησης 
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 Β) Τεχνική Προσφορά 

Ο φάκελος «Τεχνική προσφορά» περιέχει: - Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων εργασιών η 

οποία θα πρέπει και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή και περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των προς παροχή υπηρεσιών 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του Δήμου Πειραιά βάσει των καθορισμένων κριτηρίων 

αξιολόγησης. (βλέπε Παράρτημα Α της παρούσας). 

ΚΡΙΤΗ

ΡΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ. Β. 

ΟΜΑΔΑ Α Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση 

Κ1 Συνολική αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητα 

ανάπτυξης των ψηφιακών προϊόντων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

έργου BluAct 

10% 

Κ2 Mεθολογία υλοποίησσης και προσαρμογή στις τεχνολογικές 

απαιτήσεις   

10% 

Κ3 Εργαλεία, τεχνικές και συνολική λύση στις επιχειρησιακές και 

τεχνολογικές απαιτήσεις  

20% 

Κ4 Διασυνδεσιμότητα, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή και συγχρονισμός 

δεδομένων με τα λοιπά συστήματα  
20% 

Κ5 Οργάνωση παραδοτέων, καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β Διοικητική Ικανότητα  

Κ6 Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου 10% 

Κ7 Εμπειρία και καταλληλότητα Ομάδας Έργου 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 

Το κείμενο της τεχνικής περιγραφής πρέπει να φέρει συνεχή αρίθμηση των σελίδων της.  

 

Γ) Οικονομική Προσφορά 
Στον φάκελο της Οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται από τον συμμετέχοντα επί ποινή 

απορρίψεως της προσφοράς του τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

 Οικονομική προσφορά με έκπτωση επί των τιμών των άρθρων του τιμολογίου με 

υπολογισμένο το τελικό κόστος για την παροχή των υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 8ο : Υπογραφή Σύμβασης. 
Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία, μετά την έγκριση του αποτελέσματος σύμφωνα 

με τον Νόμο και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, υποχρεούται να προσέλθει σε ορισμένο 

τόπο και εντός προβλεπόμενου χρόνου (Άρθρο 105 παρ.4 Ν. 4412/2016) για να υπογράψει τη 

σύμβαση. 

 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία δεν προσέλθει 

μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται 

υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν.  

 

Άρθρο 9ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% επί 

της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ο χρόνος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δυο μήνες από το 

συμβατικό χρόνο παράδοσης (λήξη της σύμβασης). Επιστρέφεται δε μετά την οριστική παραλαβή 

του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. Αν ο Ανάδοχος δεν καταθέσει, εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου την εγγυητική επιστολή της καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται έκπτωτος 

(αρ.72, παρ.1β του Ν.4412/2016)    

 

Άρθρο 10ο : Ενστάσεις   

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 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 δημοσίευσης και της υποβολής προσφορών. Οι 

ενστάσεις ασκούνται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

Άρθρο 11ο : Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 

έστω και αν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.   

 

Άρθρο 12ο : Σταθερότητα τιμών 
Οι τιμές προσφοράς και σύμβασης δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή 

αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.  

 

Άρθρο 13ο : Παραλαβή παραδοτέων  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του 

Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 

Άρθρο 14ο : Πληρωμή Αναδόχου  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση και οριστική παραλαβή 

όλων των παραδοτέων (άρθρο 200 του 4412/2016).  

 

Η οριστική παραλαβή των παρεχόμενων  υπηρεσιών – παραδοτέων γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 

219 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το 

άρθρο 221 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Η καταβολή του ως άνω ποσού γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών 

του αναδόχου.    

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με τις 

διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως και λογισμικού των Δήμων και κοινοτήτων». Η πληρωμή 

θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται από τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου μετά την 

βεβαίωση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης όλων των εργασιών και την έκδοση του τιμολογίου 

καθώς και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται. 

Για την είσπραξη της αμοιβής ο ανάδοχος θα υποβάλλει όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που 

προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. 
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Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

 

Χορήγηση προκαταβολής δεν προβλέπεται.   

 

Άρθρο 15ο : Εγγύηση καλής λειτουργίας  

Για την περίοδο των δυο (2) ετών  υποστήριξης και συντήρησης του ψηφιακού εργαλείου: 

Συστήματος Διαχείρισης Καλής Πρακτικής – Ψηφιακό Εργαλείο  μετά την οριστική παραλαβή 

του παραδοτέου, ήτοι μετά τις 04/06/2021 απαιτείται η προσκόμιση εγγύησης καλής λειτουργίας. 

Το ύψος της εγγύησης καθορίζεται στο 3 % της καθαρής αξίας για το συγκεκριμένο 

παραδοτέο (Π1), το οποίο αναγράφεται στην υπογραφείσα σύμβαση. Ο ανάδοχος υποχρεούται 

να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας κατά τη λήξη της σύμβασης ήτοι 

04/06/2021, η οποία επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών της 

σύμβασης.  

  

Άρθρο 16ο :  Φόροι - κρατήσεις 
Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, 

τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν κατά 

την ημέρα της διαγωνισμού καθώς και με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος που ισχύει 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Η αναθέτουσα αρχή βαρύνεται με τον αναλογούντα ΦΠΑ. 

 

Άρθρο 17ο : Τόπος 
Ο ανάδοχος παρέχει τις υπηρεσίες στους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις καθώς 

και στην έδρα του. Σε περίπτωση που απαιτείται να καλείται για συνεργασία από την αναθέτουσα 

αρχή, θα προσέρχεται για συνεργασία στην έδρα της.  

 

Άρθρο 18ο : Εκχώρηση του αντικειμένου 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης για την 

υλοποίησή του σε τρίτο πρόσωπο υπεργολαβικά, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

έγκριση υπεργολαβίας παρέχεται εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα 

που εγγυώνται την καλή εκτέλεση της σύμβασης.  

 

Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε «εις ολόκληρον » υπεύθυνος μαζί με αυτόν που 

τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να απαλλαγεί της 

ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, για σοβαρούς λόγους όπως π.χ. εάν πάσχει από 

σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για μεγάλο χρονικό διάστημα ανίκανο να εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς 

τον οποίο γίνεται η εκχώρηση.  

 

Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ’ ευθείας στον νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει 

και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση. 

 

Άρθρο 19ο : Επίλυση διαφορών 
Οι τυχόν διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, από τα αρμόδια όργανα και τα 

αρμόδια δικαστήρια.     
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Άρθρο 20ο : Έκπτωση αναδόχου  
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από 

κάθε δικαίωμα που απορρέει με απόφαση Δ.Σ. σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρο 203: 

α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθ. 105 του Ν. 4412/2016 

β) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δε συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 

της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση και τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη 

υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης και των παρατάσεων αυτής. 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ……/……/2021 

   ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 ΗΜΕΡ.  ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. ΗΜΕΡ. 
 Η ΣΥΝΑΤΑΞΑΣΑ Η ΠΡ/ΝΗ Η ΠΡ/ΝΗ 

 ΤΜ. 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 

 & ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

     

 Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Θ. ΠΑΝΤΕΛΗ Μ. ΚΑΡΡΑ Α. ΜΗΛΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗ

ΡΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ. Β. 

ΟΜΑΔΑ Α Κατανόηση και Μεθοδολογική προσέγγιση 

Κ1 Συνολική αντίληψη αντικειμένου, απαιτήσεων και σκοπιμότητα 

ανάπτυξης των ψηφιακών προϊόντων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

έργου BluAct 

10% 

Κ2 Mεθολογία υλοποίησσης και προσαρμογή στις τεχνολογικές 

απαιτήσεις   

10% 

Κ3 Εργαλεία, τεχνικές και συνολική λύση στις επιχειρησιακές και 

τεχνολογικές απαιτήσεις  

20% 

Κ4 Διασυνδεσιμότητα, διαλειτουργικότητα, ανταλλαγή και συγχρονισμός 

δεδομένων με τα λοιπά συστήματα  
20% 

Κ5 Οργάνωση παραδοτέων, καταλληλότητα και ρεαλιστικότητα του 

χρονοδιαγράμματος του Έργου 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 70% 

ΟΜΑΔΑ Β Διοικητική Ικανότητα  

Κ6 Σχήμα διοίκησης και επικοινωνίας του Έργου 10% 

Κ7 Εμπειρία και καταλληλότητα Ομάδας Έργου 20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

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.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 

συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 

προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΣΤΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο 

:  

ΣΤΠ = σ1×Β1 + σ2×Β2 + … + σ7×Β7 

όπου Β1, … , Β7 οι βαθμολογίες των προαναφερόμενων κριτηρίων και σ1, …, σ8 οι αντίστοιχοι 

συντελεστές βαρύτητας όπως στον παραπάνω πίνακα. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 

αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 

μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (ΤΒΑ), ο οποίος υπολογίζεται για κάθε προσφορά από τον 

ακόλουθο τύπο 

(ΤΒΑ)ν = 80×(ΣΤΠ)ν/(ΣΤΠ)max + 20×Kmin/Kν 

όπου:(ΣΤΠ)ν :  Συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου 

(ΣΤΠ)max :  Μέγιστη συνολική τεχνική βαθμολογία προσφοράς που αξιολογήθηκε 

Kν :  Κόστος προσφοράς του διαγωνιζόμενου 

Kmin :  Κόστος της χαμηλότερης προσφοράς που αξιολογήθηκε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Πτυχίο/Δίπλωμα 
Ρόλος στο 

έργο 

Τομέας 

εξειδίκευσης 

Γενική 

Εμπειρία 

Ειδική 

Εμπειρία 

(εφόσον 

απαιτείται) 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Πίνακας Έργων / δράσεων / Υπηρεσιών 

 

α/α 

Αποδέκτης / 

Αναθέτουσα 

αρχή 

Σύντομη 

Περιγραφή 

του έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

έργου (από 

-  έως) 

Π/Υ 
Παρούσα 

Φάση 

Στοιχείο 

Τεκμηρίωσης 

(π.χ. 

βεβαίωση 

καλής 

εκτέλεσης) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥ∆ 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Δήμος Πειραιά] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [6243] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ηρ. Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΠΑΝΤΕΛΗ ΘΕΩΝΗ] 

- Τηλέφωνο: [210-4527314, 210-4527306] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [blueoffice@piraeus.gov.gr, dipran@piraeus.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.piraeus.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):  

Τίτλος: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας για το έργο BLUegrowth cities in ACTion 

(BLUACT)» 

CPV: 79413000-2 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας), 48422000-2 (Πλατφόρμες 

πακέτων λογισμικού), 92112000-9 (Υπηρεσίες που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών 

και βιντεοταινιών)    

 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [6243] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

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

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι
ii
 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση
iii
; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 
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συστήματος (προ)επιλογής); 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

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

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

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

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

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

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

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

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

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix
· 

2. δωροδοκίαx,xi
· 

3. απάτηxii
· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii
· 

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

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv
. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου
xvi

 το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvii 

Εάν ναι, αναφέρετε
xviii

: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  
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αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xix

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν
xxi

: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;
xxiii 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίουxxv; 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις
xxvi

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις
xxvii 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης
xxx

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια
xxxi

 κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής
xxxii

; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 

προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 

υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
xxxiii

, 

ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς
xxxiv

: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 

 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται
xxxv

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν
xxxvi

. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 
                                                           

i
  Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 

124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το 

σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 
εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού 
δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 

επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
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viii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

ix
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 

ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 

της 27.11.1995, σ. 48)
  

όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

(ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), 

τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 

παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 

παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η 

επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση 

από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς 

λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός 

φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς  

xxiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της 

σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 

xxix
 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx
 Πρβλ άρθρο 48. 





 

 

100 

                                                                                                                                                                                                 

xxxi
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 

2016/7) 

xxxii
 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να 

συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii
 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxxiv
 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvi
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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