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Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου  
 

 

 

 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.  

ΦΟΡΕΑΣ  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ: 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

  ΠΡΟΫΠΟΛ/ΣΜΟΣ  
72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

(58.064,52 συν 13.935,48 € ΦΠΑ)  

CPV 79314000-8 

 (Μελέτη Σκοπιμότητας) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

με χρήση του Μητρώου Συνεργατών του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών 

και προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Αναπτυξιακής Ανώνυμης 

Εταιρείας Ο.Τ.Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 

Ημέρα: Τετάρτη  14/11/2018 και Ώρα: 14:00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Επισκοπή Τεγέας, Πελοπόννησος Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

έως και ημέρα: Τετάρτη 14/11/2018 και Ώρα:13:00  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.064,52 ευρώ, μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., ήτοι 72.000,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 Μήνες  

Επισκοπή Τεγέας,30/10/2018
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ΆΡΘΡΟ 1: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο παρών συνοπτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που 

διέπει την Αναθέτουσα Αρχή και, αναλογικά και συμπληρωματικά, με τις διατάξεις του 

εθνικού δικαίου περί δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα: 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας»  

 τις διατάξεις του Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133 19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και το άρθρο 183 αυτού (Συμμετοχή ΟΤΑ 

α' κα» β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών). 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 

 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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. 

 Το  ισχύον καταστατικό της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.,», όπως 

ισχύει σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ιδρυτών της 

Εταιρείας   

 τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», όπως επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Α.Ε. 

 Τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
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ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», όπως ισχύει 

σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας 

 τη με Α.Π. : 2255/7-9-2018, Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5030565, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Πελοπόννησος 2014-2020" και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, που 

περιλαμβάνει το Υποέργο «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου», 

  την υπ' αριθμ. 05261018/26-10-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος 

διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της παρούσας Προκήρυξης και οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτών, η οποία θα γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως 

προσδιορίζεται κατωτέρω. 

 την υπ’ αριθ. 05260918/ 26-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Πελοπόννησος Α.Ε., 

περί επικαιροποίησης του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Εταιρείας. 

 την υπ αριθ. 04160518/16-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής. 

 

ΆΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

1. Αντικείμενο του έργου 

Αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

 

Η ως άνω μελέτη εντάσσεται στην Πράξη «Τουριστική προβολή θεματικών μορφών 

τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη των 

θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας, μέσα από δράσεις που 

απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του τουρισμού όσο και στους καταναλωτές 

τουριστικών υπηρεσιών.  

 

Η προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού ως κύρια εμπειρία του επισκέπτη, η 

ανάδειξη και προβολή του πλούσιου και διαφοροποιημένου φυσικού τοπίου, η 

δυνατότητα αναρρίχησης, πεζοπορίας και ορειβασίας σε σηματοδοτημένα μονοπάτια 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, οι τοπικές κουζίνες, η γαστρονομία και ο 

οινοτουρισμός, αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις που στόχο έχουν αφενός την 

προσέλκυση επισκεπτών, αφετέρου την αύξηση της παραμονής των επισκεπτών και 

την επιστροφή τους στον προορισμό στο μέλλον. 
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Ειδικότερα, οι ενέργειες τουριστικής προβολής στο επίπεδο της Πράξης αφορούν : 

 στη μελέτη των τουριστικών ροών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό 

την ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων για την καλύτερη διαχείριση και 

βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών.   

 σε συνδυασμένες ενέργειες προβολής και προώθησης του προορισμού μέσω 

διεθνών εκθέσεων, φόρουμ, φεστιβάλ, ταξιδιών εξοικείωσης και άλλων δράσεων 

προβολής και ανάπτυξης τεχνογνωσίας στην τουριστική αγορά.  

 στην αξιοποίηση του πελατολογίου των αεροπορικών εταιρειών που 

εξυπηρετούνται από τον κρατικό αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης 

Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας  

 σε υπηρεσίες διαφημιστικής καμπάνιας τόσο σε παραδοσιακά και ψηφιακά ΜΜΕ 

για την προβολή και προώθηση του προορισμού στην εσωτερική αγορά.    

 

Τα παραπάνω, από την άποψη της στρατηγικής τουριστικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάσσονται στην «οικονομία της 

επισκεψιμότητας», μέσω της οποίας αναδεικνύονται οι βιωματικές εμπειρίες των 

επισκεπτών της Περιφέρειας , στο πλαίσιο προσέλκυσης και διαχείρισης αντίστοιχων 

ροών επισκεψιμότητας. 

 

Η «οικονομία της επισκεψιμότητας» ως σύγχρονος όρος και μεθοδολογία, συνθέτει 

επιμέρους στρατηγικές, προϊόντα, δραστηριότητες, υπηρεσίες και δρώμενα σε μια 

ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική ενός «προορισμού», όχι κατ’ανάγκη  «τουριστικού», 

αναδεικνύοντας τις «διεπαφές» ανάμεσα στους «τομείς» του τουρισμού, του 

πολιτισμού, της αναψυχής, της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της 

εκπαίδευσης, των επενδύσεων κ.λπ. και εκφράζοντάς τις σε συγκεκριμένες ενέργειες 

προβολής, προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας στο χώρο και 

στον χρόνο. Κάτω από αυτό το καινοφανές πρίσμα, η διαχείριση και καθοδήγηση 

των ροών επισκεψιμότητας μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη από μεθόδους 

«hardware» (π.χ. σημαδεμένες διαδρομές, σημάνσεις κ.λπ.) ή από μεθόδους 

«software» (π.χ. ενημέρωση πριν την άφιξη, πληροφορίες, κίνητρα, καθοδήγηση) 

και, πιο συχνά, από μεθόδους «hard/soft», με μεθόδους και εργαλεία που 

συνδυάζουν τις προηγούμενες, αλλά και χρήση «έξυπνων» και διασυνδεδεμένων 

εφαρμογών, προσπελάσιμων από το διαδίκτυο, τα κινητά κ.λπ. 

 

Η Πελοπόννησος δέχεται τουριστικές ροές διαφορετικών τύπων (εισερχόμενες, 

εσωτερικές), που αντιστοιχούν σε διαφορετικά τμήματα της τουριστικής αγοράς 

(διακοπών, οργανωμένος, μεμονωμένες, ειδικές μορφές, πολιτισμός, εκδρομές, 

δραστηριοτήτων κλπ), που κατά τεκμήριο προέρχονται από «νέες» χώρες 

προέλευσης (ως προς το υφιστάμενο μέχρι πριν από 4-5 έτη μοντέλο τουρισμού της 

Πελοποννήσου), άρα αφορούν μεταβαλλόμενο τουριστικό προϊόν και εξελισσόμενες 

προτιμήσεις, ενώ διακρίνεται από την ύπαρξη (και δυνατότητες περαιτέρω 

ανάπτυξης) χειμερινού τουρισμού ή ακόμα ειδικών μορφών τουρισμού. 

 

Οι τουριστικές ροές (υφιστάμενες, δυνητικές, μελλοντικές) στην Πελοπόννησο 

συνθέτουν έναν διαφορετικό «καμβά» τουριστικού προϊόντος, το οποίο θεωρείται 

μοναδικό στην Ελλάδα και, μάλιστα σε 12μηνη βάση. 
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Η προσέλκυση και διαχείριση των ροών επισκεπτών αποτελεί στρατηγικό 

πλεονέκτημα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο δε της εγκεκριμένης 

Πράξης και του παρόντος Έργου, συνδυάζεται δε με την στρατηγική τοποθέτησης 

της Περιφέρειας στο διεθνή ανταγωνισμό  (place branding strategy), στρατηγική η 

οποία συμπληρώνεται και αναβαθμίζεται (ως προς το περιεχόμενο, τα μέσα και την 

αποτελεσματικότητά της) μέσω σύγχρονων, πρωτότυπων και προηγμένων 

τεχνολογιών συστημάτων και εργαλείων που εισέρχονται μόλις τώρα στο τουριστικό 

και επιχειρηματικό κύκλωμα (big data analytics). 

 

Με βάση τα ανωτέρω, το αντικείμενο του παρόντος Έργου  διαρθρώνεται  στις 

παρακάτω Ενότητες:  

 

Ενότητα Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση, Προσδιορισμός και Συστηματοποίηση 

των «Ροών Επισκεψιμότητας» στην Πελοπόννησο. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εξετάζονται διεθνείς πρακτικές, αποτιμάται 

συνοπτικά και εποπτικά το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και η 

χωρική του κατανομή, διερευνώνται οι τάσεις ανάπτυξης και η συσχέτιση με 

τουριστικές ή εναλλακτικές δραστηριότητες (βιωμένος πολιτισμός και δρώμενα) και 

συγκροτείται το μεθοδολογικό πλαίσιο  για τον  προσδιορισμό και την 

συστηματοποίηση των «Ροών Επισκεψιμότητας» στην Πελοπόννησο. 

 

Ενότητα B : Αποτίμηση και Οδικός Χάρτης των Ροών Επισκεψιμότητας στην 

Πελοπόννησο  - Συγκρότηση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη 

Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών 

Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας, πραγματοποιείται αποτίμηση των Ροών 

Επισκεψιμότητας στην Πελοπόννησο με βάση την συστηματοποίηση που έχει 

προκύψει από την προηγούμενη Ενότητα και καθορίζεται «Οδικός Χάρτης» με την 

αποτύπωση των Ροών Επισκεψιμότητας και των τουριστικών διαδρομών / δικτύων  

ή άλλων τοπόσημων και δρώμενων που διαμορφώνουν την τουριστική και 

πολιτιστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια. 

 

Με βάση τα συμπεράσματα της αποτίμησης και αποτύπωσης των ροών 

επισκεψιμότητας, συγκροτείται το περιεχόμενο της Στρατηγικής για την 

Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών 

Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ καθορίζονται και οι ειδικοί στόχοι 

και η «αρχιτεκτονική» της συγκεκριμένης Στρατηγικής. 

 

 

Ενότητα Γ : Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου». - Πλαίσιο Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων – Πρόσθετες 

Δράσεις ενίσχυσης των Βιωματικών Εμπειριών μέσω Ψηφιακών Εφαρμογών. 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας, αναλύεται το «Σχέδιο Δράσης» για την 

Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθησης και Αξιολόγηση των 

Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με τη μορφή δράσεων, 
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μηχανισμών, εργαλείων και υποστήριξης αποφάσεων.  

 

Επιπρόσθετα, καταγράφονται τα αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή της Στρατηγικής και διατυπώνεται το «πλαίσιο αξιοποίησής» τους, λ.χ. 

για την στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως πολυθεματικού και 

πολυπροϊοντικού προορισμού.  

 

Στο πλαίσιο ανάλυσης των απαιτούμενων «εργαλείων», περιγράφονται ειδικότερες 

δράσεις εντοπισμού, ενίσχυσης, διαχείρισης και αξιοποίησης των βιωματικών 

εμπειριών των επισκεπτών, μέσω των κατάλληλων σύγχρονων ψηφιακών 

συστημάτων και εφαρμογών. 

 

2. Παραδοτέα 

 

Τα Παραδοτέα του Έργου, είναι αντίστοιχα των «Ενοτήτων» στις οποίες 

διαρθρώνεται  το Έργο: 

 

Παραδοτέο Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση, Προσδιορισμός και Συστηματοποίηση 

των «Ροών Επισκεψιμότητας» στην Πελοπόννησο. 

 

Υποβάλλεται σε ένα (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Παραδοτέο Β: Αποτίμηση και Οδικός Χάρτης των Ροών Επισκεψιμότητας στην 

Πελοπόννησο  - Συγκρότηση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, 

Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου. 

 

Υποβάλλεται σε δυόμιση  (2,5) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

Παραδοτέο Γ: Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου». - Πλαίσιο Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων – Πρόσθετες Δράσεις 

ενίσχυσης των Βιωματικών Εμπειριών μέσω Ψηφιακών Εφαρμογών. 

 

Υποβάλλεται σε τέσσερις  (4,0) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 

 

3. Οργανωτικό Σχήμα και απαιτούμενα προσόντα 

 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου, ο Ανάδοχος θα συστήσει Ομάδα 

Έργου, η οποία θα απαρτίζεται από ικανό αριθμό στελεχών  για την απαιτούμενη 

ποιοτικά εκτέλεσή του. Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να έχουν εμπειρία 

ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό που περιγράφεται στην συνέχεια 

 

Ειδικότερα η Ομάδα Έργου θα απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη, με 

τις παρακάτω αναφερόμενες εξειδικεύσεις και εμπειρία, οι οποίες σχετίζονται άμεσα 

με τις απαιτήσεις του έργου: 
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1. Υπεύθυνος Ομάδας Έργου: Οικονομολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση 

(ΜΒΑ ή/και στην Περιφερειακή Ανάπτυξη), εμπειρία στον περιφερειακό / 

τοπικό σχεδιασμό (συμπ/νου σχεδιασμού Προγραμμάτων ή Δράσεων ΕΣΠΑ 

2014-2020), 20ετή ελάχιστη εμπειρία σε θέματα τοπικής ανάπτυξης, μελετών 

σκοπιμότητας, σχεδιασμού δράσεων και  χρηματοδοτήσεων, ιδίως μέσω 

ΕΣΠΑ ή/και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων,  σχεδιασμού προκηρύξεων 

συμβάσεων παραχώρησης κ.λπ. 

2. Μέλη Ομάδας Έργου: 

o Στελέχη μάρκετινγκ προορισμού, είτε κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ στο μάρκετινγκ είτε 

με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία στην διαχείριση προορισμού (τουριστικού, 

πολιτιστικού, αθλητικού κοκ) ή/και τουριστικών επιχειρήσεων    

o Στελέχη τουριστικής έρευνας κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ οποιασδήποτε 

κατεύθυνσης  

o Αρχιτέκτονας Μηχανικός ή Τοπογράφος με 10ετή εμπειρία σε θέματα αστικού 

σχεδιασμού, ιδίως σε ιστορικούς ή προστατευόμενους οικισμούς και 

περιοχές. 

o Επιστήμων ή ειδικός σε ζητήματα Πληροφορικής με 10ετή εμπειρία σε 

ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, συστημάτων Πληροφορικής και ψηφιακών 

δικτύων, συλλογή κι επεξεργασία δεδομένων κ.λπ. 

o Υπεύθυνος Ποιότητας με 15ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία και 

κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ οποιασδήποτε κατεύθυνσης 

o Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης  

Η ελάχιστη απασχόληση των μελών της Ομάδας Έργου ανέρχεται σε είκοσι (20) 

ανθρωπομήνες.  

 

ΆΡΘΡΟ 3 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο 

Ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, ανέρχεται κατ΄ ανώτατο όριο στο ποσό 

72.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 58.064,52 συν 13.935,48 € 

ΦΠΑ), και θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης «Τουριστική προβολή θεματικών 

μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κωδικό ΟΠΣ 5030565 και ΚΩΔ. 

Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ02610024 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.  

 

ΆΡΘΡΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  

 

1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: 
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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Διεύθυνση: Επισκοπή Τεγέας 

Ταχυδρ. Κώδικας: 22012 

Τηλέφωνο: 2710 557058 

Τηλεομοιοτυπία: 2710 557060 

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: kpelop@otenet.gr  

Ιστοσελίδα: www.peloponnisosae.gr  

 

2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν στην Αναθέτουσα  Αρχή έγγραφα 

αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή πρόσθετων πληροφοριών σε σχέση με το 

διαγωνισμό μέχρι την Τετάρτη 7-11-2018 και ώρα Ελλάδας 17:00.  Οι αιτήσεις 

παροχής διευκρινήσεων θα πρέπει να απευθύνονται υπόψη κας Νάντιας 

Διαμαντίκου, (τηλ. 2710 557058, φαξ 2710 557060, e-mail kpelop@otenet.gr) 

(Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012, Πελοπόννησος Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία ΟΤΑ).  

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Τα ερωτήματα 

υποβάλλονται εντός ευλόγου χρόνου πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, προκειμένου να απαντήσει έγκαιρα η Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι απαντήσεις θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε όλους τους 

υποψηφίους, χωρίς να αποκαλύπτεται ποιος υπέβαλε την ερώτηση. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 

δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες 

 

ΆΡΘΡΟ 5: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται, στον διαγωνιζόμενο που έχει προσφέρει 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας τιμής, κατά τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα, εκ των 

διαγωνιζομένων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ότι πληρούν τους όρους της 

παρούσας προκήρυξης. 

 

2. Η προθεσμία υποβολής προσφορών και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει 

την Τετάρτη 14-11-2018 και ώρα:13:00. 

 

3. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του 

άρθρου 4 της παρούσας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Σε κάθε υποβαλλόμενη 

πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η 

ημερομηνία υποβολής της. 

 

4. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 3  

μήνες  από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Η κατακύρωση του Διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά την 

mailto:kpelop@otenet.gr
http://www.peloponnisosae.gr/
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παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, δεσμεύει όμως τον Ανάδοχο μόνο εφόσον 

αυτός την αποδεχτεί. 

 

ΆΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο 

φάκελο σε δύο (2) αντίτυπα. Σε ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα 

γράφεται η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση 

διαφοράς με το άλλο. 

 

2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Προς: 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

…………., …………………….. Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία 

Διαγωνιζόμενου, Δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου. 

Αριθμ. Διακήρυξης 02/2018  

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» 

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 14-11-2018 Ώρα:14:00  

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου 

 

3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) που θα 

βρίσκεται έξω από τον ενιαίο σφραγισμένο φάκελο για να πρωτοκολληθεί, και η  

οποία υπογράφεται από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Εντός του 

κυρίως φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται:  

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται 

αναλυτικά στο άρθρο 7 της παρούσας 

 Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο 

υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το περιεχόμενο της οποίας περιγράφεται αναλυτικά στο 

άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. 

 Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή 

απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως 

φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα περιεχόμενα της 

οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 9.  

 

4. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου. 

 

5. Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση 

μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 
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6. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

 

ΆΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο φάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής θα περιλαμβάνεται μόνο το Tυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/20161. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 

ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της Διακήρυξης (Παράρτημα III). Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάθε οικονομικό φορέα 

που συμμετέχει στην ένωση. Κατά τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ οι οικονομικοί φορείς 

συμπληρώνουν μόνο εκείνα τα πεδία για τα οποία απορρέει υποχρέωση από τους  

όρους της διακήρυξης και κυρίως στο μέρος IV και V αυτού. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 

πόρους, προσκομίζει ΤΕΥΔ προσηκόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 

τους εν λόγω φορείς. 

Τα προβλεπόμενα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

 

ΆΡΘΡΟ 8: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποβάλλουν τεχνική προσφορά στην οποία τεκμηριώνουν 

επαρκώς τον τρόπο που προτίθενται να υλοποιήσουν το Έργο. Ειδικότερα ο 

φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αποτελείται από τις εξής ενότητες, τα 

περιεχόμενα των οποίων, ενδεικτικά, περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Η Τεχνική Προσφορά επί ποινή αποκλεισμού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 

σελίδες, με την κατανομή σε περιεχόμενα και αριθμό σελίδων του Πίνακα που 

ακολουθεί. 

 

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς (A, και B), καθώς και οι 

αντίστοιχοι Συντελεστές Βαρύτητάς τους παρουσιάζονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Κριτήρια Βαθμολόγησης Τεχνικών Προσφορών 

Ομάδα 

Κριτηρίων 
Κριτήριο 

Συντελεστή

ς  

Βαρύτητας 

Μέγιστος 

Αριθμός 

Σελίδων 

Α Μεθοδολογία υλοποίησης 70% 12 

Α1. 
Κατανόηση των απαιτήσεων του 

Έργου  
25% 3 

Α2. Μεθοδολογία και μέσα για την 25% 3 

                                                 
1 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δημόσιες συμβάσεις κατά τα 
αναφερόμενα στην Κατευθυντήρια Οδηγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)  www.eaadhsy.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eaadhsy.gr/
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υλοποίηση του έργου  

Α3. 
Ανάλυση του Έργου σε 

Δραστηριότητες και Παραδοτέα  
15% 4 

Α4. Πρόσθετες Υπηρεσίες 5% 2 

Β Ομάδα Έργου  30% 8 

Β1. 
Δομή, Σύνθεση και Οργάνωση της 

Ομάδας Έργου  
20% 4 

Β2. 

Βαθμός κάλυψης των αναγκών του 

Έργου από τα προσόντα, τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των 

στελεχών της Ομάδας Έργου  

10% 4 

Σύνολο   100% 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν συμπληρωμένο τον παρακάτω 

Πίνακα, στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα 

προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Σημειώσεις: 

 Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα έργου" συμπληρώνεται ο ρόλος του 

στελέχους/συνεργάτη, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 

στέλεχος/συνεργάτης της ομάδας έργου και βασίζονται στην πρόταση 

προσέγγισης του έργου. 

 

Η Τεχνική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

Η Οικονομική Προσφορά περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την 

εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε Ευρώ, 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ και υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
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προσφέροντος. 

 

Οι τιμές αναγράφονται υποχρεωτικά σε Ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το 

δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. 

 

Εάν, η προσφορά ενός υποψηφίου Αναδόχου φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή, ήτοι έχει 

απόκλιση μεγαλύτερη του 20% του  προϋπολογισμού του έργου της παρούσας 

προκήρυξης, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ζητά έγγραφη αναλυτική 

αιτιολόγηση της οικονομικής προσφοράς (π.χ. σχετικά με την οικονομία της μεθόδου 

παροχής υπηρεσίας / τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις / τις εξαιρετικά ευνοϊκές 

συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία / την 

πρωτοτυπία της προτεινόμενης λύσης). 

 

Εφόσον η αιτιολόγηση δεν κριθεί ικανοποιητική η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

αποκλείσει την προσφορά αυτή.  

 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές και σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο 

απρόοπτου μεταβολής των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον 

αποδέχεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

Προσφορά που καταλήγει σε συνολική τιμή μεγαλύτερη του προϋπολογισμού του 

άρθρου 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές που θα 

περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των 

όρων του διαγωνισμού και θα απορριφθούν. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 10: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Διαδικασία αποσφράγισης 

 

Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που ορίζεται στο 

άρθρο 6 της παρούσας και ώρα 14:00 στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής σε ένα 

στάδιο.  

 

2. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη σύναψη της σύμβασης θα 

πραγματοποιηθεί σε ένα στάδιο που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

 

- έλεγχος πληρότητας φακέλου δικαιολογητικών που βασίζεται στο 

περιεχόμενο του υποφακέλου των δικαιολογητικών,  

- αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου της τεχνικής προσφοράς,  

- αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 
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υποφακέλου της οικονομικής προσφοράς,  

- τελική αξιολόγηση.  

 

3. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής και αποσφράγιση τεχνικής 
προσφοράς  

 

Σε δημόσια συνεδρίαση, ενώπιον των εκπροσώπων των συμμετέχοντων, 

αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος από τον οποίο εξάγονται οι τρεις υποφάκελοι των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής 

προσφοράς. Στο εξωτερικό όλων των ανωτέρω φακέλων σημειώνεται η ημερομηνία 

αποσφράγισης και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού θέτουν τη 

μονογραφή τους.  

 

Στη συνέχεια, αποσφραγίζεται ο υποφάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Τα 

δικαιολογητικά εξάγονται από τον υποφάκελο, μονογράφονται από την Επιτροπή σε 

κάθε φύλλο τους. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχει την πληρότητα του 

υποφακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής έναντι των απαιτήσεων της παρούσας 

προκήρυξης.  

 

Ακολουθεί η αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς, η οποία εξάγεται από τον 

υποφάκελο και μονογράφεται από την Επιτροπή σε κάθε φύλλο της. 

 

Ακολούθως αποσφραγίζεται ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και  

μονογράφεται το περιεχόμενό του από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, προχωρά στον έλεγχο των 

περιεχομένων των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» των συμμετεχόντων 

οικονομικών φορέων, στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς και στην τελική 

αξιολόγηση των προσφορών, συνυπολογίζοντας τις οικονομικές προσφορές των 

συμμετεχόντων.    

 

Στο Πρακτικό Ι που θα συνταχθεί με το τέλος της διαδικασίας, και το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ακολούθως 

κοινοποιείται στον Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ προς 

επικύρωση, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αναφέρει τις προσφορές, την 

επωνυμία των υποψηφίων, τον εξουσιοδοτημένο τους εκπρόσωπο, τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά, την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς,  την οικονομική προσφορά, 

και την τελική αξιολόγηση των προσφορών.   

 

Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω διαδικασία την ανωτέρω διαδικασία 

απορριφθεί κάποια προσφορά, το γεγονός και η αιτιολόγησή του αποτυπώνονται στο 

ως άνω Πρακτικό Ι.  

 

4. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς  

 

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για τους υποψηφίους που δεν 

απορρίφθηκαν κατά την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής.  
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Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς 

περιλαμβάνεται στον Πίνακα του άρθρου 8 της παρούσας, έχει συνολικό συντελεστή 

βαρύτητας 0,8 (προσμετράται με ποσοστό 80% επί του συνόλου).  

 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 

 

A: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

A1: Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 

Κρίνεται ο βαθμός κατανόησης του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, 

η κατανόηση του πλαισίου, των γενικών και ειδικών θεμάτων και των απαιτήσεων, η 

αντίληψη των ιδιαιτεροτήτων, των ειδικών ζητημάτων και των ενδεχόμενων κινδύνων, 

καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης τους που προτείνονται από τον διαγωνιζόμενο. 

(αξιολογείται από τη Συνοπτική πρόταση προσέγγισης του Έργου) 

A2: Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίηση του έργου 

Κρίνεται η καταλληλότητα της μεθοδολογίας που θα προταθεί για την υλοποίηση του 

συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού, η σαφήνεια, η πρακτικότητα και η 

εφικτότητα εφαρμογής της. Επίσης, η καταλληλότητα των εργαλείων και μέσων που 

θα προταθούν για την εφαρμογή της μεθοδολογίας και η χρηστικότητα τους στο 

συγκεκριμένο έργο του παρόντος διαγωνισμού. (αξιολογείται από τη Συνοπτική 

πρόταση προσέγγισης του Έργου) 

A3 : Ανάλυση του έργου σε δραστηριότητες και Παραδοτέα 

Κρίνεται το βάθος και η ακρίβεια της ανάλυσης του έργου του Συμβούλου σε 

δραστηριότητες και Παραδοτέα, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του 

συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει από την 

παραπάνω ανάλυση. (αξιολογείται από τη Συνοπτική πρόταση προσέγγισης 

του Έργου) 

A4 : Πρόσθετες Υπηρεσίες 

Κρίνεται η τεκμηρίωση τυχόν πρόσθετων, χρηστικών και απαραίτητων υπηρεσιών 

που δεν έχουν προβλεφθεί στο αντικείμενο και τα παραδοτέα του Έργου και 

συμβάλλουν στα αποτελέσματά του. Οι υπηρεσίες αυτές θα προβλεφθούν και στην 

σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

Ομάδα B΄: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

B1: Δομή, σύνθεση και οργάνωση της Ομάδας Έργου 

Κρίνεται η καταλληλότητα και η επάρκεια της δομής, της σύνθεσης και της 

οργάνωσης της Ομάδας Έργου του Προσφέροντος, και ο βαθμός κάλυψης των 

απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει 

από αυτές. (αξιολογείται από την Προτεινόμενη Ομάδα Έργου) 

B2: Βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου από τα προσόντα, τις 

αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των στελεχών της Ομάδας Έργου 

Κρίνεται η ορθολογικότητα και η επάρκεια της κατανομής του χρόνου απασχόλησης 

των στελεχών της Ομάδας Έργου, στα διαφορετικά αντικείμενα, τις φάσεις και τις 
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δραστηριότητες του έργου, και ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων του 

συγκεκριμένου έργου του παρόντος διαγωνισμού που προκύπτει από την 

παραπάνω κατανομή. (αξιολογείται από την Προτεινόμενη Ομάδα Έργου). Στην 

Ομάδα Έργου θα πρέπει να διασφαλίζεται το ελάχιστο των 20 

ανθρωπομηνών. 

Επί της διαδικασίας βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, εάν κατά την εξέταση 

μιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. Εάν σε 

μια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται 

(τεκμηριωμένα) από την αρμόδια επιτροπή αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. 

Προσφορά που έχει μια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί 

ως επουσιώδεις, κρίνεται ως τεχνικά αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και μια απόκλιση 

έχει κριθεί τεκμηριωμένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή κρίνεται τεχνικά μη 

αποδεκτή και απορρίπτεται και η Επιτροπή αιτιολογεί εγγράφως την απόφασή της. 

Απόκλιση από απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών που έχει χαρακτηρισθεί ως 

απαράβατος όρος, είναι εξ ορισμού ουσιώδης. Αφού απορριφθούν οι προσφορές 

που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βαθμολογείται ως 

ακολούθως: 

 Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει κάθε ένα κριτήριο αυτόνομα με 

ένα ακέραιο βαθμό, στην κλίμακα 100 - 120. 

 Βαθμολογία 100 δίνεται στις περιπτώσεις που η τεχνική προσφορά πληροί 

ακριβώς το κριτήριο. 

 Η βαθμολογία μπορεί να αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που 

η τεχνική προσφορά υπερκαλύπτει το κριτήριο. Οι ενδιάμεσες βαθμολογίες 

(101-120) αφορούν σε επιμέρους βαθμίδες υπερκάλυψης του κριτηρίου κατά 

την κρίση της Επιτροπής. Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των κριτηρίων 

αθροίζονται και δίνουν τη συνολική βαθμολογία. 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου σταθμίζεται (πολλαπλασιάζεται) επί τον αντίστοιχο 

συντελεστή βαρύτητας. Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι το 

άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.  

Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Απόλυτο 

Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.). 

Ο Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) υπολογίζεται από τον τύπο: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) 

όπου: 

Α.Β.Τ.Π.max είναι ο μεγαλύτερος Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς μεταξύ 

όλων των Τεχνικών Προσφορών. 

Η κατάταξη των προσφορών των υποψηφίων πραγματοποιείται κατά φθίνουσα 

σειρά, με βάση τη βαθμολογία τους, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του 

προηγούμενου τύπου.  

Η αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων αποτυπώνεται στο Πρακτικό 

Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, με συνοπτική μεν, επαρκή δε  αιτιολόγηση 
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της βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος. 

 

5. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

 

Η Επιτροπή βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές που δεν απορρίφθηκαν, κατά τα 

προηγούμενα, με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Oj = ( Κ min / Κ j ) 

όπου : 

Oj : η Βαθμολογία της Οικονομικής Προσφοράς j 

Κ min : το χαμηλότερο κόστος από όλες τις οικονομικές προσφορές 

Kj : το κόστος της οικονομικής προσφοράς j. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές κρίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το 

αντικείμενο της σύμβασης και, ειδικότερα, εφόσον το ποσοστό έκπτωσης 

υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού, 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 ν. 4412/2016. 

 

6. Τελική Αξιολόγηση Προσφοράς 

Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών με υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας 

από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής θα 

εξαχθεί ο τελικός βαθμός συνολικής προσφοράς (Λ) κάθε προσφέροντα, ως εξής: 

Λi = 80 *(Τ.Β.Τ.Π.)+ 20 * Qj 

όπου: 

Τ.Β.Τ.Π.: Τελικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς= Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max 

Qj Η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς 

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, επικρατέστερη είναι η Προσφορά με τον καλύτερο Τελικός Βαθμός 

Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi, 

Τ.Β.Τ.Π.i) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων. 

Με βάση τον τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς τους (Λ) οι διαγωνιζόμενοι θα 

καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. Προσωρινός ανάδοχος 

αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο 

βαθμό Λ στρογγυλοποιημένος σε δύο δεκαδικά ψηφία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην Τεχνική Προσφορά 

πραγματοποιείται κλήρωση.  
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7. Λόγοι Αποκλεισμού   

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους:  

1) Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

(α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/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), Ευρωπαϊκή 

Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

(δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 4 αυτής,  

(ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά 

με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

(στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
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εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. Στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.  

2) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με 

διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  

3) Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016, 

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

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό 

φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 

περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και 

καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της 

παρούσας παραγράφου, 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  

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 
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ως άνω περιπτώσεις  

5) 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. 

6) Οικονομικός φορέας στη στελέχωση του οποίου περιλαμβάνονται άτομα τα οποία 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των 

προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των παραδοτέων 

της αξιολόγησης 

 

8. Ισχύς Προσφορών  

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για 

τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών μηνών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

2. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των 

προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε 

περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς της προσφοράς θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί.  

3. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε 

περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά 

επιλογής.  

4. Οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος της 

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 

υποψήφιος υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.  

 

9. Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Η 

προσφορά επιπρόσθετων προαιρετικών υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι απαραίτητες 

για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης δεν αποκλείονται, 

θα πρέπει όμως να διαχωρίζονται σαφώς και να διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 

προσφοράς επιπρόσθετων και προαιρετικών υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω 

οικονομική χρέωση. 

 

10. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 221 

του Ν. 4412/2016 από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. Έργο της Επιτροπής 

είναι ο Έλεγχος/ Αξιολόγηση των Προσφορών και η εισήγηση στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και ολοκλήρωση του έργου της.  

 

ΆΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 



 

Σελίδα 22 από 55 

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 ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 

(Α΄ 74) όλων των ακόλουθων δικαιολογητικών:  

Α.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 6 

«Λόγοι Αποκλεισμού» του άρθρου 10 της παρούσης, οι προσφέροντες οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 1 των λόγων αποκλεισμού, απόσπασμα του σχετικού 

μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση 

προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα 

που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

β) για τη παράγραφο 2 και τη παράγραφο 3 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 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 ανωτέρω παραγράφους , 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 ανωτέρω παραγράφους. 

γ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 3, υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα, χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι: 

• δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν. 4412/2016, 

• δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του ως οικονομικού φορέα,  

• δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 

του ν. 4412/2016.δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

• δεν περιλαμβάνονται στη στελέχωση του οικονομικού φορέα άτομα τα οποία 

κατά την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών εργάζονται υπό οιαδήποτε 

σχέση εργασίας σε Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης 
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των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής των 

παραδοτέων της αξιολόγησης  

Α.2. Για την απόδειξη της απαίτησης καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Α.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

Αποδεικτικά στοιχεία - δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του 

αναδόχου όπως αυτή δηλώνεται στο ΤΕΥΔ που έχει υποβάλει.  

Α.4. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε 

περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την 

εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.  

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή 

να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως 

άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.  

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 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 τους λόγους 

αποκλεισμού της παραγράφου 6 «Λόγοι Αποκλεισμού» του άρθρου 10 της 

παρούσης, καθώς και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής που έχουν εγγραφεί στον 

ενιαίο κατάλογο.  
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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, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

του Πρακτικού IΙ από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και τη διαβίβασή του 

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 του Αποφαινόμενου 

Οργάνου. 

Στην συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή δια του νομίμου εκπροσώπου της αποστέλλει 

στον Ανάδοχο την απόφαση ανάθεσης και τον καλεί για την υπογραφή Σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4. Του 

Ν.4412/2016 

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 

οριστική παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με 

τη νομοθεσία των κρατών-μελών αυτό το δικαίωμα.  

ΆΡΘΡΟ 12:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 

του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον γίνει κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον 

προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά 

του άρθρου 11 της παρούσας διακήρυξης.  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 

συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η 

κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
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ΆΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης οφείλει να προσκομίσει 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του αντικειμένου της παρούσας, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Β της παρούσας, ποσού ύψους ίσου με το 5% της αξίας της σύμβασης 
μη συμπ. ΦΠΑ και ημερομηνία λήξης ένα μήνα μετά τη λήξη της σύμβασης.   
 

ΆΡΘΡΟ 14:   ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία 

άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 

πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της 

Πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της 

οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται 

με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

ΆΡΘΡΟ 15:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

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 317 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας 

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.  

ΆΡΘΡΟ 16:   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σε  σχέση με την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να εφαρμόζει κάθε πρόσφορη διαδικασία. 

Η  διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του αναδόχου και η παραλαβή θα 

γίνεται από Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής 

όπως έχει οριστεί με την υπ αριθ. 04160518 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Η παραπάνω Επιτροπή θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και θα υπογράφει 

τα πρωτόκολλα και τις καταστάσεις που θα υποβάλλει ο ανάδοχος στην Αναθέτουσα 

Αρχή, πιστοποιώντας έτσι την καλή εκτέλεση των ανατεθεισών στον ανάδοχο 

εργασιών. 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής θα είναι και η εισήγηση για την επιβολή των 

οποιονδήποτε κυρώσεων. 

Κατά  τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί 

από τον παρόντα διαγωνισμό η πιο πάνω Επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη σχετικού 

πρωτοκόλλου για την τελική παραλαβή των εργασιών του αναδόχου αφού 

προηγούμενα ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες και παραλάβει το σύνολο των 

παραδοτέων. 

Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω Επιτροπής αλλά και του 

όποιου άλλου εντεταλμένου για την παρακολούθηση του έργου Οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ανά πάσα 

στιγμή, τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών του και όποιων άλλων στοιχείων 

κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των όρων της σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

ΆΡΘΡΟ 16:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)  

Κατά  την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 ν. 4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, όπως εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 

158/2016 Απόφαση της  Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 

3698/16.11.2016) ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν 

λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 4, του Μέρους Γ της 

παρούσας,  

β) πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 2 της παρούσας. 

Σε  οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί 

από τους προσφέροντες να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της 

επόμενης παραγράφου, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας. 

ΆΡΘΡΟ 17:   ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

1 Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και 

προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε 
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περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. 

2 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα 

αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 

και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α' 188)57. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς 

και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα , και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε 

από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. , είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη 

χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

3 Επιτρέπεται  αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και 

δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 

φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το 

αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο 

με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η 

επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 

του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

4 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό 

τεχνικό περιεχόμενο, εφόσον προβλέπονται στην παρούσα μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική,  

5 Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και 

του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με 

την αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

ΆΡΘΡΟ 18:  ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα  έγγραφα της σύμβασης  με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια/υπηρεσία 

είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε 

αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται  ως κατωτέρω: 

1. Το συμφωνητικό  

2. Η παρούσα Πρόσκληση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

3. Η Προσφορά του Αναδόχου 

 

ΆΡΘΡΟ 19 : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Οι εργασίες / υπηρεσίες θα ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων  μηνών 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 20 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η ανωτέρω συμφωνηθείσα αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις, 

ως εξής:  

(α) Η πρώτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 30% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Α. 

(β) Η δεύτερη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 40% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Β. 

(γ) Η τρίτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 30% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Γ. 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την έκδοση οριστικού πρωτοκόλλου για  την ολοκλήρωση 

των εργασιών και μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την 

αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής.  

 

Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της 

Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 

1.  Τιμολόγιο επί του οποίου γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις 

2.  Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας  

 

ΆΡΘΡΟ 21 : ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Ο Ανάδοχος απαγορεύεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 

σχετικά με τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει εξ’ αφορμής της παρούσης, καθώς 

επίσης απαγορεύεται η εκχώρηση δικαιωμάτων άνευ της ρητής άδειας της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Α Ι Τ Η Σ Η 

 

[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΔΡΑ 

ΤΗΛΕΦ 

ΩΝΟ 

FAX 

E-MAIL 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ] 

 

 

ΠΡΟΣ:  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

     ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΕΓΕΑΣ ΤΚ 22012 

 

 ΘΕΜΑ: Αίτηση συμμετοχής για το διαγωνισμό για την ανάδειξη Αναδόχου του 

Έργου «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»  

  

Κύριοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή μας υποβάλλουμε τη δεσμευτική μας προσφορά για 

την ανάληψη του έργου «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου», σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης 02/2018.  

 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι: 

(α) αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

 

(β) δεσμευόμαστε από την προσφορά μας για διάστημα τριών (3) μηνών από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

(γ) ως εκπρόσωπός μας ορίζεται ο [πλήρη στοιχεία εκπροσώπου: τηλ, e-mail, 

φαξ, κτλ] ο οποίος έχει την εντολή και πληρεξουσιότητα να μας εκπροσωπεί, να 

παραλαμβάνει τα κοινοποιούμενα έγγραφα και είναι υπεύθυνος για κάθε 

επικοινωνία μαζί σας κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού και μέχρι το πέρας 

του έργου. Σε περίπτωση κωλύματος του εκπροσώπου μας, ως αναπληρωτής 

ορίζεται ο [πλήρη στοιχεία αναπληρωτή εκπροσώπου]. 

 

 

Ημερομηνία 

 

[Υπογραφή – Σφραγίδα] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ … ΕΥΡΩ 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα, 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 

υπέρ του (νομικού ή φυσικού προσώπου) ….., οδός …., αριθμός ….  για 

ποσό ευρώ ……….. Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την 

καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της …………….. και της 

…………… για την παροχή των Υπηρεσιών ………….. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων 

των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και 

ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 - 855, 862 - 864 

και 866 - 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που 

τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας 

την οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η …………. δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι 

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε, χωρίς οποιασδήποτε εκ μέρους μας ένσταση ή αντίρρηση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών 

από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της 

εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της …………… ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε 

τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα 

δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την 

θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας ισχύει μέχρι την 

………………………... Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί 

εφόσον ζητηθεί από εσάς πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας 

που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και 

αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά 

μας. 

Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 

ΤΗΛ: 2710 557058, 221775 

FAX: 2710 557060 

e-mail: kpelop@otenet.gr 

www.peloponnisosae.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»  

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ………………………….. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 72.000,00€  ευρώ (€)  συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ. 
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Στην Επισκοπή Τεγέας, σήμερα την ../../2018, ημέρα  ……..  μεταξύ, αφενός, της  

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. που εδρεύει 

στην Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 , Α.Φ.Μ.: 998489669, Δ.Ο.Υ.: Τρίπολης και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπιτζή, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01290615 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας  και στο εξής 

θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Εταιρία» και αφετέρου η εταιρία με την 

επωνυμία ……………………………., με ΑΦΜ ……………….., ΔΟΥ ………………., 

που εδρεύει στον ……………, στην οδό …………………, η οποία εκπροσωπείται στο 

παρόν νόμιμα από τον …………………………………, κάτοικο …………………………. 

με ΑΔΤ …………………… …………………….. και στο εξής θα αναφέρεται στην 

παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», και έχοντας υπόψη : 

 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας»  

 τις διατάξεις του Ν. 4555 ΦΕΚ Α’ 133 19-7-2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 

ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και το άρθρο 183 αυτού (Συμμετοχή ΟΤΑ 

α' κα» β' βαθμού σε νομικά πρόσωπα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας ή την αξιοποίηση δημόσιων αγαθών). 

 τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) 

 τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016) 

 τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 

όπως σήμερα ισχύει (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006). 

 τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, 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. 

 Το  ισχύον καταστατικό της Α.Ε. με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.,», όπως 

ισχύει σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ιδρυτών της 

Εταιρείας   
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 τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. – 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», όπως επικυρώθηκε από το Δ.Σ. της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Α.Ε. 

 Τον Κανονισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Συμβάσεων της «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με την επωνυμία «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.», όπως ισχύει 

σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας 

 τη με Α.Π. : 2255/7-9-2018, Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ 5030565, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Πελοπόννησος 2014-2020" και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, που 

περιλαμβάνει το Υποέργο «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου», 

 την υπ' αριθμ. 05261018/26-10-2018  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του παρόντος 

διαγωνισμού, καθώς και οι όροι της παρούσας Προκήρυξης και οποιαδήποτε 

τροποποίηση αυτών, η οποία θα γνωστοποιείται στους υποψηφίους όπως 

προσδιορίζεται κατωτέρω. 

 την υπ’ αριθ. 05260918/ 26-09-2018 απόφαση του Δ.Σ. της Πελοπόννησος Α.Ε., 

περί επικαιροποίησης του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και 

προμηθευτών Φυσικών ή Νομικών Προσώπων της Εταιρείας. 

 την υπ αριθ. 04160518/16-05-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συγκροτήθηκαν η Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού για την αξιολόγηση συγχρηματοδοτούμενων έργων και η Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής. 

 την υπ. αριθμ. ……………..απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώθηκε η παρούσα στον ανάδοχο και 

εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/νων Σύμβουλος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για 

την υπογραφή  και  ολοκλήρωση της παρούσας 

 την υπ. αριθμ…………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από την 

……………..  

 

συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

 
Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Αντικείμενο του έργου του παρόντος διαγωνισμού είναι η ανάθεση υπηρεσιών 

εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

 

Η ως άνω μελέτη εντάσσεται στην Πράξη «Τουριστική προβολή θεματικών μορφών 
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τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη των 

θεματικών μορφών τουρισμού της Περιφέρειας, μέσα από δράσεις που 

απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες του τουρισμού όσο και στους καταναλωτές 

τουριστικών υπηρεσιών.  

 

Η προώθηση της ιστορίας και του πολιτισμού ως κύρια εμπειρία του επισκέπτη, η 

ανάδειξη και προβολή του πλούσιου και διαφοροποιημένου φυσικού τοπίου, η 

δυνατότητα αναρρίχησης, πεζοπορίας και ορειβασίας σε σηματοδοτημένα μονοπάτια 

ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, οι τοπικές κουζίνες, η γαστρονομία και ο 

οινοτουρισμός, αποτελούν ενδεικτικές προτάσεις που στόχο έχουν αφενός την 

προσέλκυση επισκεπτών, αφετέρου την αύξηση της παραμονής των επισκεπτών και 

την επιστροφή τους στον προορισμό στο μέλλον. 

 

Ειδικότερα, οι ενέργειες τουριστικής προβολής στο επίπεδο της Πράξης αφορούν : 

 στη μελέτη των τουριστικών ροών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με σκοπό 

την ανάδειξη των στρατηγικών κατευθύνσεων για την καλύτερη διαχείριση και 

βελτιστοποίηση της εμπειρίας των επισκεπτών.   

 σε συνδυασμένες ενέργειες προβολής και προώθησης του προορισμού μέσω 

διεθνών εκθέσεων, φόρουμ, φεστιβάλ, ταξιδιών εξοικείωσης και άλλων δράσεων 

προβολής και ανάπτυξης τεχνογνωσίας στην τουριστική αγορά.  

 στην αξιοποίηση του πελατολογίου των αεροπορικών εταιρειών που 

εξυπηρετούνται από τον κρατικό αερολιμένα «Καπετάν Βασίλης 

Κωνσταντακόπουλος» της Καλαμάτας  

 σε υπηρεσίες διαφημιστικής καμπάνιας τόσο σε παραδοσιακά και ψηφιακά ΜΜΕ 

για την προβολή και προώθηση του προορισμού στην εσωτερική αγορά.    

 

Τα παραπάνω, από την άποψη της στρατηγικής τουριστικής και πολιτιστικής 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εντάσσονται στην «οικονομία της 

επισκεψιμότητας», μέσω της οποίας αναδεικνύονται οι βιωματικές εμπειρίες των 

επισκεπτών της Περιφέρειας , στο πλαίσιο προσέλκυσης και διαχείρισης αντίστοιχων 

ροών επισκεψιμότητας. 

 

Η «οικονομία της επισκεψιμότητας» ως σύγχρονος όρος και μεθοδολογία, συνθέτει 

επιμέρους στρατηγικές, προϊόντα, δραστηριότητες, υπηρεσίες και δρώμενα σε μια 

ενιαία αναπτυξιακή στρατηγική ενός «προορισμού», όχι κατ’ανάγκη  «τουριστικού», 

αναδεικνύοντας τις «διεπαφές» ανάμεσα στους «τομείς» του τουρισμού, του 

πολιτισμού, της αναψυχής, της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της 

εκπαίδευσης, των επενδύσεων κ.λπ. και εκφράζοντάς τις σε συγκεκριμένες ενέργειες 

προβολής, προσέλκυσης και διαχείρισης των ροών επισκεψιμότητας στο χώρο και 

στον χρόνο. Κάτω από αυτό το καινοφανές πρίσμα, η διαχείριση και καθοδήγηση 

των ροών επισκεψιμότητας μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη από μεθόδους 

«hardware» (π.χ. σημαδεμένες διαδρομές, σημάνσεις κ.λπ.) ή από μεθόδους 

«software» (π.χ. ενημέρωση πριν την άφιξη, πληροφορίες, κίνητρα, καθοδήγηση) 

και, πιο συχνά, από μεθόδους «hard/soft», με μεθόδους και εργαλεία που 

συνδυάζουν τις προηγούμενες, αλλά και χρήση «έξυπνων» και διασυνδεδεμένων 

εφαρμογών, προσπελάσιμων από το διαδίκτυο, τα κινητά κ.λπ. 
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Η Πελοπόννησος δέχεται τουριστικές ροές διαφορετικών τύπων (εισερχόμενες, 

εσωτερικές), που αντιστοιχούν σε διαφορετικά τμήματα της τουριστικής αγοράς 

(διακοπών, οργανωμένος, μεμονωμένες, ειδικές μορφές, πολιτισμός, εκδρομές, 

δραστηριοτήτων κλπ), που κατά τεκμήριο προέρχονται από «νέες» χώρες 

προέλευσης (ως προς το υφιστάμενο μέχρι πριν από 4-5 έτη μοντέλο τουρισμού της 

Πελοποννήσου), άρα αφορούν μεταβαλλόμενο τουριστικό προϊόν και εξελισσόμενες 

προτιμήσεις, ενώ διακρίνεται από την ύπαρξη (και δυνατότητες περαιτέρω 

ανάπτυξης) χειμερινού τουρισμού ή ακόμα ειδικών μορφών τουρισμού. 

 

Οι τουριστικές ροές (υφιστάμενες, δυνητικές, μελλοντικές) στην Πελοπόννησο 

συνθέτουν έναν διαφορετικό «καμβά» τουριστικού προϊόντος, το οποίο θεωρείται 

μοναδικό στην Ελλάδα και, μάλιστα σε 12μηνη βάση. 

 

Η προσέλκυση και διαχείριση των ροών επισκεπτών αποτελεί στρατηγικό 

πλεονέκτημα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στο πλαίσιο δε της εγκεκριμένης 

Πράξης και του παρόντος Έργου, συνδυάζεται δε με την στρατηγική τοποθέτησης 

της Περιφέρειας στο διεθνή ανταγωνισμό  (place branding strategy), στρατηγική η 

οποία συμπληρώνεται και αναβαθμίζεται (ως προς το περιεχόμενο, τα μέσα και την 

αποτελεσματικότητά της) μέσω σύγχρονων, πρωτότυπων και προηγμένων 

τεχνολογιών συστημάτων και εργαλείων που εισέρχονται μόλις τώρα στο τουριστικό 

και επιχειρηματικό κύκλωμα (big data analytics). 

 

Με βάση τα ανωτέρω, το αντικείμενο του παρόντος Έργου  διαρθρώνεται  στις 

παρακάτω Ενότητες:  

 

Ενότητα Α: Μεθοδολογική Προσέγγιση, Προσδιορισμός και Συστηματοποίηση 

των «Ροών Επισκεψιμότητας» στην Πελοπόννησο. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας εξετάζονται διεθνείς πρακτικές, αποτιμάται 

συνοπτικά και εποπτικά το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας και η 

χωρική του κατανομή, διερευνώνται οι τάσεις ανάπτυξης και η συσχέτιση με 

τουριστικές ή εναλλακτικές δραστηριότητες (βιωμένος πολιτισμός και δρώμενα) και 

συγκροτείται το μεθοδολογικό πλαίσιο  για τον  προσδιορισμό και την 

συστηματοποίηση των «Ροών Επισκεψιμότητας» στην Πελοπόννησο. 

 

Ενότητα B : Αποτίμηση και Οδικός Χάρτης των Ροών Επισκεψιμότητας στην 

Πελοπόννησο  - Συγκρότηση της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη 

Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών 

Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας, πραγματοποιείται αποτίμηση των Ροών 

Επισκεψιμότητας στην Πελοπόννησο με βάση την συστηματοποίηση που έχει 

προκύψει από την προηγούμενη Ενότητα και καθορίζεται «Οδικός Χάρτης» με την 

αποτύπωση των Ροών Επισκεψιμότητας και των τουριστικών διαδρομών / δικτύων  

ή άλλων τοπόσημων και δρώμενων που διαμορφώνουν την τουριστική και 

πολιτιστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια. 

 

Με βάση τα συμπεράσματα της αποτίμησης και αποτύπωσης των ροών 
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επισκεψιμότητας, συγκροτείται το περιεχόμενο της Στρατηγικής για την 

Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών 

Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ καθορίζονται και οι ειδικοί στόχοι 

και η «αρχιτεκτονική» της συγκεκριμένης Στρατηγικής. 

 

Ενότητα Γ : Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, 

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου». - Πλαίσιο Αξιοποίησης των Αποτελεσμάτων – Πρόσθετες 

Δράσεις ενίσχυσης των Βιωματικών Εμπειριών μέσω Ψηφιακών Εφαρμογών. 

Στο πλαίσιο αυτής της Ενότητας, αναλύεται το «Σχέδιο Δράσης» για την 

Ολοκληρωμένη Προσέλκυση, Διαχείριση, Παρακολούθησης και Αξιολόγηση των 

Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», με τη μορφή δράσεων, 

μηχανισμών, εργαλείων και υποστήριξης αποφάσεων.  

 

Επιπρόσθετα, καταγράφονται τα αναμενόμενα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα από 

την εφαρμογή της Στρατηγικής και διατυπώνεται το «πλαίσιο αξιοποίησής» τους, λ.χ. 

για την στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως πολυθεματικού και 

πολυπροϊοντικού προορισμού.  

 

Στο πλαίσιο ανάλυσης των απαιτούμενων «εργαλείων», περιγράφονται ειδικότερες 

δράσεις εντοπισμού, ενίσχυσης, διαχείρισης και αξιοποίησης των βιωματικών 

εμπειριών των επισκεπτών, μέσω των κατάλληλων σύγχρονων ψηφιακών 

συστημάτων και εφαρμογών. 

 

Άρθρο 2: ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας  και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές 

εντολές) πραγματοποιείται ταχυδρομικά, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  ή και 

ιδιοχείρως, ως ακολούθως: Για την  

 

Εταιρία:                           ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. 

                                            Επισκοπή Τεγέας, Τ.Κ. 22012 

                                           ΤΗΛ: 2710 557058 

                                            FAX: 2710 557060 

Για τον Ανάδοχο: ……………….  

…………….. ΤΚ …………. ………. 

ΤΗΛ:………….. 

FAX:…………………. 

EMAIL: ………………………… 

    

Άρθρο 3: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Εταιρίας, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος 

ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη Σύμβαση, υποχρεούται 
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δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 

τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως 

άνω υποχρέωσής του, η Εταιρία  δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν 

ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την 

παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Εταιρίας, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Εταιρία  και 

δεν δεσμεύει την Εταιρία, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

  

Άρθρο 4: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του 

με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. 

 

Άρθρο 5: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Εταιρία, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου, σε περίπτωση αδυναμίας ή 

πλημμελής εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ή δόλου ή βαριάς 

αμέλειας. 

Ο Ανάδοχος συνδράμει με δαπάνες του την Εταιρία, αναλαμβάνοντας το κόστος 

κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους 

του αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων από δόλο 

ή βαριά αμέλεια. 

 

Άρθρο 6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση τροποποιείται, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 

συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την 

προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο. Η απόφαση της 

Εταιρίας  με την οποία εγκρίνει την τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

 

Άρθρο 7: TIMHMA 
Το τίμημα της ανωτέρω υπηρεσίας ορίζεται στο συνολικό ποσό των 

………………… € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

Άρθρο 8: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
(α) Η πρώτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 30% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Α. 
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(β) Η δεύτερη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 40% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Β. 

(γ) Η τρίτη δόση ποσού θα αντιστοιχεί στο 30% του τιμήματος μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και μετά την οριστική παραλαβή  από την 

επιτροπή Παρακολούθησης  του Παραδοτέου Γ. 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά  την ολοκλήρωση των εργασιών και μετά την οριστική 

ποιοτική και ποσοτική παραλαβή αυτών από την αρμόδια Επιτροπή 

Παρακολούθησης Παραλαβής. Πριν από την πληρωμή ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει 

καταθέσει στο Λογιστήριο της Υπηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Τιμολόγιο επί του οποίου γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις . 

2. Πιστοποιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της 

Υπηρεσίας. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του πράξης «Τουριστική 

προβολή θεματικών μορφών τουρισμού Περιφέρειας Πελοποννήσου», με κωδικό 

ΟΠΣ 5030565 και ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ 2018ΕΠ02610024. Σε περίπτωση ακύρωσης, 

διακοπής ή μη ολοκλήρωσης του έργου από υπαιτιότητα της Εταιρίας, το τίμημα 

καταβάλλεται  στο αναλογούν ποσό μέχρι τη διακοπή της σύμβασης το οποίο 

ορίζεται κατά δίκαιη κρίση ανάλογα με τις παρασχεθείσες εργασίες του «Αναδόχου». 

Σε κάθε περίπτωση μετά την ως άνω καταγγελία ο «Ανάδοχος» δεν διατηρεί καμία 

απαίτηση για το υπόλοιπο της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του.  

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων 

δικαιολογητικών/παραστατικών εντός 60 ημερών από την υπογραφή του παρόντος. 

 

Άρθρο 9: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

Η Εταιρία  και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους 

σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής 

της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 

ηθών 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική 

προθεσμία τριών (3) μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει 

της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Εταιρίας . 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα Σύμβαση σε τρία (3) πρωτότυπα, 

από τα οποία ο πρώτος των συμβαλλομένων έλαβε δύο (2) και ο δεύτερος 

συμβαλλόμενος έλαβε ένα (1) και υπογράφεται όπως ακολουθεί.  

Για την Εταιρία                                                      Για τον Ανάδοχο  

Πελοπόννησος Α.Ε.  

Αναπτυξιακή Α.Ε.  ΟΤΑ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 ……………………………… 
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Μπιτζής Κων/νος  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΕΥΔ  

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

Προσαρμοσμένο στην υπ αριθ. 02/ 2018 Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για 

την ανάθεση υπηρεσιών: «Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, 

Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Ροών Επισκεπτών στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου»  

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: 

«Στρατηγική Ολοκληρωμένης Προσέλκυσης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης 

των Ροών Επισκεπτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου». 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ: 100020627 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΤΕΓΕΑΣ 22012 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: κα Νάντια Διαμαντίκου 

- Τηλέφωνο: +30 2710 557058 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kpelop@otenet.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.peloponnisosae.gr    

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): 79314000-8 (Μελέτη σκοπιμότητας) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων: ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

02/2018 

 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

mailto:kpelop@otenet.gr
http://www.peloponnisosae.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

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 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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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:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 άλλουςv; 

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvi  

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. 

 



 

Σελίδα 44 από 55 

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 καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv 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): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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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 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 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 ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxv : 

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 περιστάσειςxxvi  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 

[] Ναι [] Όχι 
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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:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxviii, 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 

σύμβασηςxxix; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: 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 

εγκατάστασήςxxxi
; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον 

εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στη σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη 

ή στα έγγραφα της σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

 

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

 

 

 

 

β) [……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxxxiii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή 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 δωρεάνxxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε. 

– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της υπ αριθ. 05/2017 Διακήρυξης Ανοιχτού 

Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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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
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi
  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.” 
vii

 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.  
viii

 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). 
ix

 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
x
 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). 
xi

 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. 
xii

 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. 
xiii

 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”. 
xiv

 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 
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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.". 
xv

 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 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 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)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  
xxi

 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).  
xxii

 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  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxvi

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii

 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxix

 Πρβλ άρθρο 48. 
xxx

  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi

 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. 
xxxii

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

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

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

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  
xxxiii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxxiv

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 

τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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