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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΑ 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ Β.3/Β.3.1. ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 20/ΠΑΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011385240)» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [Ν. 4412/2016, ΟΠΩΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4782/2021, ΚΑΙ ΤΗΝ Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 
677/τ.Β’/3.03.2017)]

συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο 
συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι  Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ  - ΟΤΑ Β’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ.147/τ.Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

4. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

5. Του ν. 4314/2014 (Α' 265) 
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020, 

ΠΡΟΣ: 1. HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΕ

     2. ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ

     3. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε
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Β)ΕνσωμάτωσητηςΟδηγίας2012/17τουΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίουκαιτουΣυμβουλίουτης13ηςΙουνίου20
12(ΕΕL156/16.6.2012)στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες 
διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013».

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

7. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1.

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

9. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
10. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
11. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

12. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
13. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως15.
14. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».
15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία».
16. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17. Την υπ’αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ, για την περίοδο 2019-
2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού Συμβουλίου περιφερειακής 
περιόδου από 1-9-2019 έως 31-12-2023. 

18. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» 
, όπως κάθε φορά ισχύει.

19. Της υπ’ αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση 
του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.

20. Της με αρ. πρωτ. 1065/19.04.2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04.05.2016) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» (ΣΔΕ), όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα 
με την με αρ. πρωτ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ 4222/Β΄/28-12-2016) Απόφαση και ισχύει κάθε φορά.

21. Των από 25-02-2020 (Α’ 42), 11-03-2020 (Α’ 55), 14-03-2020 (Α’ 64) και 20-03-2020 (Α’68)Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου, οι οποίες κυρώθηκαν με τους ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ν. 4683/2020 (Α’ 
83), οι οποίες περιλαμβάνουν επιμέρους διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για 
το χρονικό διάστημα λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19, 
καθώς και όσων άλλων σχετικών ΠΝΠ εκδοθούν για τον ίδιο λόγο, στο βαθμό που αφορούν τις 
διαδικασίες ανάθεσης κι εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και ισχύουν κατά την εκτέλεσή της.

22. Της ΚΥΑ των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ με Αριθμ. 2220/75789/01-7-2016 και θέμα «Διαδικασία και λεπτομέρειες 
πληρωμής δημοσίων έργων-υποέργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που 
υλοποιούνται από φορείς του Δημοσίου Τομέα, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και ιδιώτες» (ΦΕΚ 
2090/Β/2016) και τις σχετικές εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ.

https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/diarkis-enimerosi-logo-covid-19?layout=list&types[0]=1
https://www.eaadhsy.gr/index.php/m-foreis/diarkis-enimerosi-logo-covid-19?layout=list&types[0]=1
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23. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω.

24. Τη με αριθμ. πρωτ. 3465/06.11.2018 (ΑΔΑ: ΩΩ234653ΠΓ-Ζ6Γ) Απόφαση Ένταξης της πράξης με τίτλο: 
«Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, για την εφαρμογή των 
Μέτρων/Δράσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 που της έχουν 
εκχωρηθεί» στο Μέτρο 20 του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020.

25. Την υπ΄ αριθ. 2545 απόφαση (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-
2020) στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ.

26. Την υπ΄ αριθ. 2028 απόφαση (ΦΕΚ 2758/Β΄/11-07-2018) περί ορισμού Δικαιούχων Ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

27. Την υπ΄ αριθ. 174/16-10-2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα 
«Έγκριση υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής 
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΔΕ για την εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ 2014-
2020 που της έχουν εκχωρηθεί».

28. Την υπ΄ αριθ. 652/98199 απόφαση (ΦΕΚ 1533/Β΄/22-04-2020) περί ανάθεσης καθηκόντων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού 
Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης σε Υπηρεσίες Περιφερειών για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας του 
Μέτρου 20 του ΠΑΑ 2014-2020.

29. Την υπ΄ αριθ. 58602/18-09-2020 εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ περί των διαδικασιών πληρωμής του Μέτρου 
20 «Τεχνική Βοήθεια Κρατών Μελών» του ΠΑΑ 2014-2020.

30. Την με αρ. πρωτ. 1213/19-04-2021 απαντητική επιστολή (έγκριση) της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 με θέμα 
«Προγραμματισμός Υλοποίησης Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΠΑΑ 2014-2020» από την Δ/νση 
Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

31. Την με αριθμ. πρωτ. 767/19.03.2021 (ΑΔΑ: 99Ζ14653ΠΓ-3ΗΣ) απόφαση της Μονάδας Τεχνικής 
Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
με θέμα «Εικοστή πέμπτη απόφαση εγγραφής και επικαιροποίησης των στοιχείων προμηθευτών και 
παρεχόντων υπηρεσιών στον κατάλογο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ)».

32. Την με αριθμ. πρωτ. 957/01.04.2021 απαντητική επιστολή (έγκριση) της Μονάδας Τεχνικής 
Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
με θέμα «Διάθεση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόμενων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020» 
από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

33. Την αριθμ. 723/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Α) Έγκριση όρων διενέργειας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου 
υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των 
Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της 
Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ: 0011385240)» με την διαδικασία 
ανάθεσης σύμβαση μέσω καταλόγων προμηθευτών-παρεχόντων υπηρεσιών [Ν. 4412/2016 , όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/2021 και Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017)], 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμος: 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
χρηματοδότηση: πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 / σαε 082/1, κ.ε.: 
2018ΣΕ08210039, Β) έγκριση του επισυναπτόμενου τεύχους πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και Γ) Συγκρότηση: 1) της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και 2) της επιτροπής ενστάσεων»

ΑΔΑ: ΨΡΥ97Λ6-ΒΓΘ





4

Προσκαλεί

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των προμηθευτών και 
παρεχόντων υπηρεσίες της  ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτός ισχύει, στην κατηγορία Β.3.1:
1. HEADWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΕΠΕ

2. ΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ     

3. WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε

να υποβάλλουν προσφορές  για την ανάθεση του έργου: «Υπηρεσίες Συμβούλου υποστήριξης της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 
2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας του Μέτρου 20/ΠΑΑ 2014-2020» 

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα την  ΣΑΕ
2018ΣΕ08210039.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  (ΕΓΤΑΑ).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV): 85312300-2 (Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών).

Πλαίσιο Ανάθεσης: Διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών 
[Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, και την 
Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) και Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 
677/τ.Β’/3.03.2017)].

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας-τιμής.

Διάρκεια Υλοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Προϋπολογισμός: 48.387.10€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

 Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ:  12/07/2021.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης 
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου την 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Στην 
συνεδρίαση της επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους, υπό μορφή εργολαβίας, οποιουδήποτε μέρους του αντικειμένου 
της παρούσας.

Η προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα έχει ισχύ τριών (3) μηνών προσμετρούμενων από την επομένη 
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και υποβάλλεται, εντός σφραγισμένου φακέλου, 
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στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πανεπιστημίου 254, ΤΚ 26443 Πάτρα.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 
(http://www.agrotikianaptixi.gr/) και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(http://www.pde.gov.gr/gr).

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.pde.gov.gr/gr
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   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου στη διαδικασία υποστήριξης του 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά τη διαδικασία υλοποίησης και ολοκλήρωσης των μέτρων του ΠΑΑ 
2014-2020.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες του Συμβούλου συνίστανται στα ακόλουθα:
 Διοικητική διεκπεραίωση προς υποβοήθηση του έργου των ελεγκτών της ΔΑΟ (Κεντρική Υπηρεσία)  

ως προς τα μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020
Για την ομαλή διεκπεραίωση των έργων που ήδη υλοποιούνται και δεν έχουν ολοκληρωθεί ο τεχνικός 
σύμβουλος θα υλοποιήσει τα παρακάτω:
 Αρχειοθέτηση φακέλων των ενταγμένων και απορριπτόμενων έργων για την διευκόλυνση της 

παρακολούθησής τους
 Παρακολούθηση και επίβλεψη δικαιούχων για την έγκαιρη τήρηση των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων 

που προκύπτουν από τις αποφάσεις ένταξης
 Προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων τροποποιήσεων, με τα απαραίτητα, σύμφωνα με το θεσμικό 

πλαίσιο, δικαιολογητικά και πρόταση στην Υπηρεσία για την αποδοχή τους ή όχι 
 εξέταση και συμπλήρωση των φυσικών φακέλων αιτήσεων τροποποίησης, ως προς την πληρότητά 

τους,
 συμπλήρωση έκθεσης τεκμηρίωσης και «Συγκεντρωτικής κατάστασης εξέτασης των αιτήσεων 

τροποποίησης»,
 συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις τροποποίησης που υποβλήθηκαν 

 Προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων ελέγχου (πληρωμής) με τα απαραίτητα, σύμφωνα με το θεσμικό 
πλαίσιο, υποστηρικτικά δικαιολογητικά και πρόταση στην Υπηρεσία για την αποδοχή της ή όχι
 εξέταση και συμπλήρωση των φυσικών φακέλων των αιτήσεων ελέγχου (πληρωμής), ως προς την 

πληρότητά τους, 
 συμπλήρωση έκθεσης τεκμηρίωσης και «Συγκεντρωτικής κατάστασης εξέτασης των αιτήσεων 

ελέγχου πληρωμής», 
 συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις ελέγχου (πληρωμής) που 

υποβλήθηκαν. 
 Προετοιμασία των φακέλων αιτήσεων ενδικοφανών προσφυγών δικαιούχων επί του αποτελέσματος 

εκκαθάρισης Δημόσιας Ενίσχυσης, με τα απαραίτητα, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, δικαιολογητικά 
και πρόταση στην Υπηρεσία για την αποδοχή τους ή όχι 
 εξέταση και συμπλήρωση των φυσικών φακέλων αιτήσεων ενδικοφανών προσφυγών των 

δικαιούχων
 συμπλήρωση έκθεσης τεκμηρίωσης επί κάθε αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής
 συμπλήρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις ενδικοφανούς προσφυγής

 Διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων (αιτήσεις πληρωμής – επαλήθευση – πιστοποίηση και ολοκλήρωση 
πράξεων). Οι διαδικασίες ολοκλήρωσης πράξεων περιλαμβάνουν:
 την παραλαβή της αίτησης πληρωμής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
 μεταφορά από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣΑΑ των αιτήσεων πληρωμής, 
 διοικητικός έλεγχος αιτήσεων,
 έκδοση και καταχώρηση μέσω ΟΠΣΑΑ απόφαση ολοκλήρωσης πράξης.

 Υποστήριξη στην έκδοση Σχεδίου Αποφάσεων ανάκλησης-απένταξης της Πράξεων σε νέες 
προκηρύξεις

Ο Σύμβουλος θα αναλάβει την υποστήριξη των υπηρεσιών για την έκδοση νέων προκηρύξεων και την 
αξιολόγηση των προτάσεων για την άμεση ένταξη των δικαιούχων στα προγράμματα και την έναρξη 
υλοποίησης των δράσεων. 
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2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Η εκτέλεση του έργου του αναδόχου πραγματοποιείται τμηματικά ως εξής :
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιαστεί στον ΕΦΔ (Γενική 
Περιφερειακή Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΔΕ) και σε συνεννόηση μαζί του να 
καθοριστεί, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η μεθοδολογία εκτέλεσης του έργου.
Το 1ο παραδοτέο ολοκληρώνεται εντός (2) μηνών μετά από την υπογραφή της σύμβασης και 
περιλαμβάνει έκθεση σχετικά με την υποβοήθηση της διοικητικής διαπεραίωσης του έργου των ελεγκτών 
ΔΑΟ (Κεντρική Υπηρεσία) και τον προγραμματισμό των έργων που θα ολοκληρωθούν.
Το 2ο παραδοτέο ολοκληρώνεται τον 4ο και 5ο μήνα μετά από την υπογραφή της σύμβασης και 
περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την διεκπεραίωση υποχρεώσεων των μέτρων που 
υλοποιούνται ήδη από την ΠΔΕ.  
Το 3ο παραδοτέο ολοκληρώνεται τον 17ο μήνα μετά από την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει 
την υλοποίηση των έργων που αφορούν τον προγραμματισμό από το 1° παραδοτέο.  
Το 4ο παραδοτέο ολοκληρώνεται τον 18ο και 24ο μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης και περιλαμβάνει 
την αποτίμηση των αποτελεσμάτων των δράσεων και τις προτάσεις για την βελτίωση των υπηρεσιών της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου.
Ο ανάδοχος εκτελεί τα καθήκοντά του τις εργάσιμες μέρες και ώρες στο χώρο εργασίας της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), στην διεύθυνση Παπαδιαμάντη 14 και 
Αρέθα, Πάτρα, η οποία είναι και η αναθέτουσα αρχή (υπηρεσία).
Τα παραδοτέα παραδίδονται στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) ΠΔΕ, εντός χρονικού 
διαστήματος 10 ημερών από την παρέλευση των καταληκτικών ημερομηνιών παράδοσης του κάθε 
παραδοτέου.
Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων πραγματοποιείται σε τρία αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς και σε 
ηλεκτρονική μορφή (σε cd) και σύμφωνα προς τους κανόνες δημοσιότητας του ΠΑΑ 2014-2020.
Για την υλοποίηση των παραπάνω ο Σύμβουλος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις 
που αφορούν στην υλοποίηση του ΠΑΑ και για το λόγο αυτό θα έχει παρουσία τουλάχιστον δύο (2) 
ημέρες την εβδομάδα στο χώρο εργασίας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού των σαράντα οχτώ χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (48.387,10 €) πλέον του ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικού 
ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €).

Η παρούσα σύμβαση  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα την  ΣΑΕ
2018ΣΕ08210039.

Η καταβολή της αμοιβής γίνεται τμηματικά μετά την οριστική παραλαβή έκαστου παραδοτέου από την 
αρμόδια Επιτροπή Επίβλεψης και Παραλαβής, τη σχετική σύνταξη του Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Μετά 
από έκαστη οριστική παραλαβή καταβάλλεται το αναλογούν τίμημα της συνολικής αμοιβής του 
Αναδόχου, όπως αυτό καθορίζεται στη σύμβαση.

4.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
συμμετέχοντες. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντα. 
Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή 
όλων των όρων της πρόσκλησης. 
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5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών διαγωνισμός, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α’/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑΑ 
493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για 
την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», ως ισχύει, και τους κατωτέρω γενικούς και 
ειδικούς όρους.

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη μορφή, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, 
ήτοι  μέχρι την 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 
Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (οδός Πανεπιστημίου 254 Πάτρα 
ΤΚ 26443.

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο του 
Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας (οδός Πανεπιστημίου 254 Πάτρα ΤΚ 26443) την 30/07/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 
μ.μ.  Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι  συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΠΑΑ 
(http://www.agrotikianaptixi.gr/) καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 
(http://www.pde.gov.gr/gr) και αποστέλλεται με εταιρεία ταχυμεταφοράς και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στους επιλεγμένους από τον κατάλογο οικονομικούς φορείς.

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.pde.gov.gr/gr
ΑΔΑ: ΨΡΥ97Λ6-ΒΓΘ





  

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στον 
κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της  ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, όπως αυτός ισχύει, και δεν 
έχουν συμμετοχή κατά κανένα τρόπο σε πράξεις σύνταξης - στήριξης δικαιούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εξέταση των ανωτέρω αιτήσεων υποβάλλουν στον αρμόδιο ΕΦΔ 
(Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α`75) με την οποία δηλώνουν ότι, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων τους, δεν συμμετέχουν σε ελέγχους πράξεων που αφορούν σε δυνητικούς δικαιούχους με 
τους οποίους βρίσκονται ή διατηρούν σχέση που δύναται να χαρακτηριστεί ως σύγκρουση συμφερόντων, 
δηλαδή σχέση από την οποία να έχουν προσωπικό, οικονομικό κυρίως, συμφέρον εξαρτώμενο από τους 
δυνητικούς δικαιούχους αυτούς, το οποίο δύναται να επηρεάσει την αμερόληπτη εκτέλεση των 
καθηκόντων τους με αθέμιτο τρόπο.

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

2.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48), 

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),
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE (ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
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2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του άρθρου 22 του  ν. 4782/2021, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του 
ν. 4782/2021, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με αμετάκλητη απόφαση, 
ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
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εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

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

2.6  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.1, 2.2. γ) και 2.4  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα 
που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 22 του ν. 
4782/2021

2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 23 του 
ν. 4782/2021, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης.

Επίσης, η προσφορά του προσφέροντος φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες 
από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
α. το συνολικό τίμημα της προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης
β. δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος
γ. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και η οικονομική προσφορά δεν έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με το άρθρο 9  της παρούσης
δ. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την επόμενη της 

καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης
ε. δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται
στ. περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε ηλεκτρονικό μέσο 

της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς
ζ. υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που δεν έχει προσκληθεί στη διαδικασία· 
η. αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του
θ. περιέχει εναλλακτικές προσφορές
ι. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης Σύμβασης, 
οι Οικονομικοί Φορείς απαιτείται να διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και 
την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας.

Συγκεκριμένα, επί ποινή αποκλεισμού, απαιτείται οι προσφέροντες να αποδεικνύουν πως κατά  τη 
διάρκεια της τελευταίας πενταετίας έχουν:

 Να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει για τουλάχιστον δύο (2) περιόδους προκηρύξεων, την υποβολή, 
παρακολούθηση και αποπληρωμή ενταγμένων έργων σε προγράμματα νέων αγροτών
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 να έχει αναλάβει και ολοκληρώσει για τουλάχιστον δύο (2) περιόδους προκηρύξεων, την 
εφαρμογή, παρακολούθηση και υλοποίηση προγραμμάτων συλλογικών σχημάτων (οργανώσεων 
παραγωγών).

Επιπλέον απαιτείται Ομάδα Έργου η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

Υπεύθυνος έργου
Έναν (1) Γεωργοοικονομολόγο με 20ετή εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον 
πρωτογενή τομέα

Ομάδα έργου
 Έναν (1) Γεωργοοικονομολόγο με 15ετή εμπειρία σε ανάπτυξη διαχειριστικών συστημάτων
 Έναν (1) Γεωπόνο με 15ετή εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση των μέτρων 

ΠΑΑ και συλλογικών σχημάτων συγχρηματοδοτούμενων έργων
 Έναν (1) Γεωπόνο με 15ετή εμπειρία και εξειδίκευση στα θέματα πρωτογενούς παραγωγής και 

φυτοπροστασίας
 Έναν (1) Ηλεκτρολόγο μηχανικό και μηχανικό Η/Υ ή Πανεπιστημιακό τίτλο Πληροφορικής με 

τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε έργα πληροφορικής και λογισμικού στον αγροτικό τομέα

Διευκρινίζεται ότι στην αξιολόγηση όλης της ομάδας έργου συνεκτιμώνται:
Ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων που να σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου ή άλλων προσωπικών 
επαγγελματικών πιστοποιήσεων,
Επιπλέον ειδική εμπειρία του υπεύθυνου ή μέλους της ομάδας έργου
Όσο αφορά το αντικείμενο του παρόντος σχετικά έργα θεωρούνται έργα του ΠΑΑ που αφορούν τις 
κατηγορίες επενδυτικά/αγροπεριβαλλοντικά και συνεργασίες, σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών 
συστημάτων και λογισμικού με εφαρμογή στον αγροτικό τομέα, κλιματικής αλλαγής και περιβάλλοντος).

Ο ανάδοχος οφείλει να παρουσιάσει πίνακα των κυριότερων συναφών έργων (πίνακας 1), που εκτέλεσε 
κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη με συναφή εμπειρία και τεχνογνωσία στο αντικείμενο του έργου, ως εξής: 

Οι πίνακες έργων εμπειρίας και ομάδας έργου θα έχουν την ακόλουθη μορφή:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Α.Α Αναθέτων  

φορέας

Τίτλος 

έργου

Σύντομη 

περιγραφή έργου

Διάρκεια 

έργου (από 

…έως)

Προϋπολογισμός Αποδεικτικό 

τεκμηρίωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Β (Πίνακας ομάδας έργου)

Ονοματεπώνυμο Ρόλος στην 

Ομάδα 

Έργου

Αρμοδιότητες 

/Καθήκοντα 

Προσόντα 

στελέχους

Εμπειρία σε έργα συναφή 

με το αντικείμενο του έργου
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Η εμπειρία να αναφέρεται ή 

να υπάρχει σαφής 

παραπομπή στο βιογραφικό 

σημείωμα 

4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα, ήτοι απαιτείται να:
α) Διαθέτουν την πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001:2015
β) Διαθέτουν την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας την 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στον τόπο και κατά τον χρόνο που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του μέρους 2 της παρούσας. 
Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό για 
πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη κατά την παρούσα πρόσκληση 
ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα αποδεικνύονται μόνο από το 
πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την 
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα 
είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή 
ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των 
φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε 
λαμβάνεται υπόψη.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα 
καθορίζονται στην πρόσκληση. 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους: 
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 
οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 7 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον 
Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 
Β. «Υποφάκελος Τεχνική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία 
προσδιορίζονται στο άρθρο 8.  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο 
με τη σειρά που ζητούνται. 
Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής προσφοράς 
του προσφέροντος φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 9.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 
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«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τίτλος έργου: «Σύμβουλος υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) για την 
υλοποίηση των Εκχωρούμενων Μέτρων/Δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 – Υλοποίηση του υποέργου 

Β.3/Β.3.1 της Τεχνικής Βοήθειας»

στο πλαίσιο του Μέτρου 20 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 
(Κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0011385240)

Αναθέτουσα Αρχή: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του διαγωνισμού και τον 
τίτλο του φακέλου.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλει κάθε προσφέρων πρέπει να περιέχει: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται ότι:

α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και συμπεριλαμβάνονται στον 
κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή 
προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία)
β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται τους όρους της 
παρούσας, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως 
αυτό προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς 
και ακριβείς
γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα.

2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 του ν.4782/2021 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο 
ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα ΙΙΙ).

8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Υποφάκελος Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει κάθε προσφέρων πρέπει να περιέχει όλα εκείνα τα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την τεχνική και επαγγελματική του ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
παρόντος παραρτήματος καθώς και την ύπαρξη των προτύπων διασφάλισης ποιότητας του άρθρου 4 της 
παρόντος παραρτήματος.

9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα 
του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή αποκλεισμού. 
Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το έργο 
(συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. 
Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων και 
δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε 
ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των 
υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια ρητά 
συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από τον ανάδοχο. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.

10. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες από την 
επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος 
μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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. 
Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη 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. 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 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 προσφέρων οικονομικός 
φορέας υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

11. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν 
εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων οικονομικός φορέας, ο οποίος θα 
υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψής τους. 

12. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος/αξιολόγηση των προσφορών, η κατάρτιση του πρακτικού/κων 
αξιολόγησης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η εισήγηση για την κατακύρωση/ανάθεση του 
έργου καθώς και γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών [Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 και την Υ.Α. 
23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677)], με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

14.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

Θα αξιολογηθούν
 Η κατανόηση των στόχων του έργου, το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας που μπορεί να 

διασφαλιστεί και η επάρκεια του σχεδιασμού ως προς την υλοποίηση .
 Η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο ανάδοχος. Οι προτεινόμενοι τρόποι, τα μέσα και διαδικασίες 

για την βέλτιστη υλοποίηση του έργου.
 Η οργανωτική αποτελεσματικότητα, η διαθεσιμότητα και το προτεινόμενο σχήμα διοίκησης της 

ομάδας έργου, όπως αυτή θα προκύπτει από την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου.
 Η εμπειρία του υπευθύνου αλλά και των υπολοίπων μελών της ομάδας σε παρεμφερή έργα με το 

αντικείμενο του έργου.
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Κριτήριο αξιολόγησης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 
βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 30 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 33 
του Ν. 4782/2021, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων

15.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α Κάλυψη Τιθέμενων Προδιαγραφών και Απαιτήσεων 40%

Α.1 Κατανόηση στόχων - ιδιαιτεροτήτων έργου. Συμφωνία πρότασης με τεχνικές 
προδιαγραφές 20%

Α.2 Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης / τεκμηρίωση 10%

Α.3 Μεθοδολογία υλοποίησης έργου (οργάνωση, χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα) 10%

Β Οργάνωση του Έργου 60%

Β.1 Σχήμα Διοίκησης και Οργάνωσης έργου και προτεινόμενη δομή και οργάνωση της 30%

Β.2 Λειτουργία της Ομάδας Έργου, ροή εργασιών και καταλληλότητα της κατανομής 
ρόλων και καθηκόντων των μελών της Ομάδας Έργου 30%

 ΣΥΝΟΛΟ 100%

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται το άρθρο 32  του 
ν4782/2021. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα 
στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που 
προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στο Παράρτημα. Ασυνήθιστα χαμηλή 
προσφορά δύναται να κριθεί μία προσφορά όταν είναι χαμηλότερη του 90% του ενδιάμεσου (median) των 
έγκυρων οικονομικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.

16.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά » ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (όπως 
αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν με άνοιγμα των «Οικονομικών 
προσφορών». 

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δύναται να γίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής. Η 
αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων αναδόχων, εφόσον 
παρίστανται. 
Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο υποφάκελος της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
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Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη της και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και σφραγίζονται 
από τα μέλη της Επιτροπής τα περιεχόμενα ανά φύλλο.
Προσωρινός ανάδοχος θα κηρυχθεί ο προσφέρων που θα έχει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα 
στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο. 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την έγκρισή του. Η 
εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στους προσφέροντες για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους. 
Ακολούθως αποστέλλει εγγράφως στον προσωρινό ανάδοχο τη λίστα με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
που θα πρέπει να προσκομισθούν εντός τεθείσας προθεσμίας. Μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης ακολουθεί ο έλεγχός τους από την Επιτροπή, η οποία εισηγείται  προς το αρμόδιο όργανο 
την κατακύρωση του έργου. 
Ακολουθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 4% επί της αξίας της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ (βλ. άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, ως ισχύει)  από τον ανάδοχο του έργου και η υπογραφή της 
σύμβασης.

16.1 Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών

Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί με βαθμό Κi (i είναι το κριτήριο 1 κ.λπ.) που συνίσταται σε ακέραιο 
αριθμό από 100 έως 150. Εκατό (100) βαθμούς λαμβάνουν οι προσφορές που ικανοποιούνται ακριβώς 
όλες οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, ενώ έως εκατό πενήντα (150) μπορούν να λάβουν 
προσφορές που υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες προδιαγραφές διακήρυξης. Προσφορές που θα λάβουν, σε 
κάποιο από τα κριτήρια, βαθμό κάτω του εκατό (100), απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τεχνική προσφορά καλύπτει το 85% της συνολικής βαθμολογίας της προσφοράς ενώ η οικονομική 
προσφορά το 15%.

16.1.1 Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς: 

Ο συνολικός βαθμός της τεχνικής αξιολόγησης κάθε διαγωνιζόμενου υπολογίζεται από την παρακάτω 
σχέση: 

UΤ = (K1*β1) + (K2*β2) + (K3*β3)

όπου : 

UΤ= ο συνολικός βαθμός της τεχνικής προσφοράς του διαγωνιζόμενου, 

Ki = ο βαθμός του κριτηρίου και 

βi = ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου 

16.2 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (B) όπως 
υπολογίζεται από τον τύπο: 

Β = 0,85 * (UΤ / UΜΑΧ) + 0,15 * (OΠmin/ΟΠ)

όπου: 

Β = Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης της προσφοράς  (με στρογγυλοποίηση στα δύο δεκαδικά ψηφία) 

UT = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της προσφοράς.
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Umax = Ο βαθμός τεχνικής αξιολόγησης της καλύτερης προσφοράς.

OΠ = το συνολικό κόστος της οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα

OΠmin = το συνολικό κόστος της χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς

17. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρ.43 του ν.4782/2021)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης προσωρινής κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των 
δικαιολογητικών του άρθρου 29 του ν.4782/2021,  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο.

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 
εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι 
έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 
αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 
συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παράγραφος 5 
εδάφιο α΄ του Ν.4782/2021, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι 
ψευδή ή ανακριβή, τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και η κατακύρωση 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών τότε «απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου»  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 
απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται.

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται 
η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 22 και 23 του ν.4782/2021 ή η πλήρωση μιας ή 
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής τότε «απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου» και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως 
είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν.4782/2021 και το άρθρο 75 του 
ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις 3, 4 ή 5 
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είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 45 του Ν.4782/2021.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

17.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με όσα 
αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο  127  του ν.4412/2016 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 
τις συνέπειες του ν. 1599/1986, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης και είναι 
αναρτημένο α) σε επεξεργάσιμη μορφή (σε μορφή xml) και  β) σε μορφή pdf  ψηφιακά υπογεγραμμένο  
στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (www.pde.gov.gr).

Για την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιήσουν την διαδικτυακή πύλη 
https://espdint.eprocurement.gov.gr  όπου «τηλεφορτώνουν» το αρχείο σε μορφή xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον διαγωνισμό και αναφέρονται στην 
διακήρυξη και  παράγουν αρχεία σε δύο μορφές: α) τύπου PDF  και β) τύπου .xml. Το αρχείο με μορφή 
.pdf, αφού υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της προσφέρουσας υποβάλλεται με την προσφορά του 
προσφέροντα.

Σχετικές οδηγίες αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορούν να αναζητηθούν από την ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrl-
state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_15

61ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-
state%3D13zpfmvswl_146

http://www.pde.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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