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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Δ/νση : Νίκης 10 Σύνταγμα
Ταχ. Κώδικας : 105 63 Αθήνα
Πληροφορίες :Π. Μπαρλαμπάς
Τηλ: 210 3742048
FAX : 210 3377865
E-mail :pbarlabas@mou.gr

Αθήνα, 2 /8 / 2016
Αριθ. Πρωτ 81751
ΠΡΟΣ: (ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
1. EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
2. K&O advisory services s.a.
3. ΙΝΝΟΛΑΝΤ ΕΠΕ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω καταλόγου παρόχων υπηρεσιών για
την υποβολή προσφορών για την ανάθεση του έργου: «Προετοιμασία και συγγραφή της
Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ
ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013».
Συνολικός προϋπολογισμός: 30.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ
Κριτήριο επιλογής αναδόχου:
Διάρκεια:

Η χαμηλότερη τιμή

Δέκα Τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

τις ακόλουθες εταιρίες, εγγεγραμμένες στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών, που τηρεί η Εθνική Αρχή
Συντονισμού (ΕΑΣ), δυνάμει της με αρ. πρωτ. 35911 /ΕΥΣΣΑ 692/1-4-2016 Πρόσκλησης, όπως αυτός
ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας:
1. EEO GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 80664 /
ΕΥΣΣΑ 1676/28-7-2016)
2. K&O advisory services s.a. (info@tecbs.gr) (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 80697 / ΕΥΣΣΑ
1689/28-7-2016)
3. ΙΝΝΟΛΑΝΤ
ΕΠΕ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΤΥΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(info@innoland.gr) (Αρ. Πρωτ. Βεβαίωσης εγγραφής: 58756 / ΕΥΣΣΑ 1130/2-6-2016)

για την υποβολή προσφοράς για το σύνολο του έργου για την επιλογή Αναδόχου του έργου με τίτλο
«Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ

ΑΔΑ: ΩΦΦΖ4653Ο7-ΕΤΒ
ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20072013» με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Η επιλογή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος
πρόσκλησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (38.000,00 €),
μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Ε.Π.
Τεχνική Βοήθεια 2014-2020 και συγκεκριμένα το έργο με Κωδικό ΟΠΣ 5000280 εγγεγραμμένο στη
ΣΑΕ Ε5191 του ΠΔΕ.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Πρωτόκολλο της Ειδικής
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα, 6ος όροφος, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση το αργότερο μέχρι την 26/8/2016, ημέρα Παρασκευή, και ώρα
11:00 π.μ. Περαιτέρω υποχρεώσεις των αναδόχων καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή και
προσδιορίζονται στο επισυναπτόμενο τεύχος πρόσκλησης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς.
Ο Υφυπουργός

Αλέξης Χαρίτσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: 03/08/2016

Συνημμένα: Τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εσωτερική διανομή (ηλεκτρονικά) :
Γραφείο Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού κ. Α. Χαρίτση
Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ κ. Π. Κορκολή
Προϊστάμενο Εθνικής Αρχής Συντονισμού κ. Ι. Φίρμπα)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)

ΣΤΟΥΣ
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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ
ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20072013».
Χρηματοδότηση: το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια
2014-2020», από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)
και από εθνικούς πόρους από την Πράξη «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών
συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» με Κωδικό
ΟΠΣ 5000280

Διάρκεια του έργου: η διάρκεια του έργου ανέρχεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης.
Κριτήριο ανάθεσης: το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή
Προϋπολογισμός:

τριάντα

χιλιάδες

ευρώ

(30.000,00

€),

μη

συμπεριλαμβανομένου

του

αναλογούντος ΦΠΑ και
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26/8/2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 π.μ
Τόπος, Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 26/8/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.00 π.μ στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63,
Αθήνα, 7.ος όροφος)
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών: στο Πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού
της Εφαρμογής (Νίκης 10 Σύνταγμα, 6ος όροφος, τηλ. 2103742007, φαξ 2103742057).

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ
1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Ο παρών διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με:
A. Τις διατάξεις:
1. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ/Α/143/28.06.14) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
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2. Του

άρθρου 2 παρ. 4 περ. 16)

του Νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και
Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις όπως ισχύει
3. Του Ν. 4013/2011(ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «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.»
4. Του

Ν.4250/2014

(ΦΕΚ

74/Α’/26.3.2014)

«Διοικητικές

Απλουστεύσεις-

161) και λοιπές ρυθμίσεις».
5. Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει
6. Του άρθρου 139 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» όπως
ισχύει
7. Του Π.Δ.4/2002 (ΦΕΚ 3Α/14-1-2002) όπως ισχύει και της με αρ. πρωτ.18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-22016 (ΦΕΚ 449/Β΄24-2-2016) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
με θέμα: «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής
βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23 αυτής.
8. Των άρθρων του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ
150/Α΄/10.7.2007), όπως ισχύει σήμερα,

των οποίων γίνεται ρητή αναφορά στην παρούσα

πρόσκληση.
9. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων……, του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
………….. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού».
10. Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
11. Της υπ’ αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β/20-12-2012) Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.» όπως ισχύει
12. Της υπ’ αριθ. 5143/05-12-2014 (ΦΕΚ 3335 Β/11-12-2014) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός
του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4
του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει.
13. Της ΥΑ με αρ. 81986/ ΕΥΘΥ 712/ 31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β/24-08-2015) «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών............επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
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14. Της υπ’ αριθμ. 104615/13-10-2015 (ΦΕΚ 726/13.10.2015) Υπουργικής Απόφασης περί διορισμού
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
15. Της υπ’ αριθ. 112012/ΕΥΘΥ1046/2-11-2015(ΦΕΚ 2473/18-11-2015) Υπουργικής Απόφασης
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15
παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352 Β΄/17-10-2001) όπως ισχύει».
16. Της Απόφασης (ΕΕ) της Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10190 / 18.12.2014 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020».
Β. Την αριθμ. πρωτ. 9854/ΕΥΣΣΑ154/28-01-2016 (ΑΔΑ: 6Ε0Τ4653Ο2-ΨΛ) Απόφαση Ένταξης της
Πράξης: «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 2020».
Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη πράξη: «Εκπόνηση μελετών – Παροχή
υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής»
με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2016ΣΕ51910008 της ΣΑΕ Ε5191
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η παραπάνω ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο της ανάγκης υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) στην προετοιμασία της τελικής έκθεσης υλοποίησης του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ
ΝΗΣΟΙ», ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013» σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το άρθρο 67 του Κανονισμού 1083/2006, του Κανονισμού 1828/2006 και τις
Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013.
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων, την σύνθεση
και σύνταξη της τελικής έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος –
Ιόνιοι Νήσοι» της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, κατά την διαδικασία προετοιμασίας,
έγκρισης και αποστολής της στην Ε.Ε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 67
του Κανονισμού 1083/2006 (εφεξής Γενικός Κανονισμός) και του Κανονισμού 1828/2006 (εφεξής
Εκτελεστικός Κανονισμός) σχετικά με το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης, καθώς και τις
Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 που αποτελούν Παράρτημα της
Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015, για το κλείσιμο των ΕΠ που εγκρίθηκαν 2007 2013 για παροχή συνδρομής από το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ 2007 – 2013.
Η δομή της τελικής έκθεσης υλοποίησης είναι η ίδια με την ετήσια έκθεση και καταρτίζεται σύμφωνα
με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006
Η τελική έκθεση υλοποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται
σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος:
α) την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και τους άξονες
προτεραιότητας σε σχέση με τους ειδικούς, επαληθεύσιμους στόχους τους, με ποσοτικό υπολογισμό
εάν και εφόσον μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, κάνοντας χρήση των δεικτών του άρθρου 37
παράγραφος 1 στοιχείο γ), σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.
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β) τον ποσοτικό προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 66,
παράγραφος 2, και εκφράζουν τη σωρευτική χρηματοοικονομική εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράμματος, με λεπτομερή αναφορά των εξής για κάθε άξονα προτεραιότητας:
(i) το συνολικό ποσό των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους και της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς·
(ii) το λόγο του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από
τους δικαιούχους προς τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της
ενωσιακής χρηματοδότησης και της εθνικής συμμετοχής.
γ) για ενημερωτικούς μόνον λόγους, ενδεικτική ανάλυση της κατανομής των πόρων των Ταμείων ανά
κατηγορία, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3·
δ) τα μέτρα που ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή ή την επιτροπή παρακολούθησης για τη
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης, ιδίως δε:
i) τα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων συλλογής
δεδομένων,
ii) συνοπτική παράθεση των τυχόν σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος και των τυχόν ληφθέντων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
λήφθηκαν σε απάντηση των σχολίων που διατυπώνονται δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 2,
εφόσον απαιτείται,
iii) τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας·
ε) τα μέτρα που λήφθηκαν για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του επιχειρησιακού
προγράμματος·
στ) πληροφορίες σχετικά με σημαντικά προβλήματα που αφορούν τη συμμόρφωση προς το κοινοτικό
δίκαιο, τα οποία ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και τα μέτρα που
λήφθηκαν για την επίλυσή τους·
ζ) ανάλογα με την περίπτωση, την πρόοδο και τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων
η) τη χρήση της συνδρομής που έχει διατεθεί ύστερα από ακύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 98 παράγραφος 2, στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλη δημόσια αρχή κατά τη διάρκεια της
περιόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος·
θ) περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ουσιαστική τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 57.
ι) η πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως
ορίζονται στο 44, και συγκεκριμένα:
i) περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων εφαρμογής·
ii) καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής,
συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου·
iii) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται
στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·
iv) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται
στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Έργου του.
Επιπλέον των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις, στην τελική έκθεση
υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται και οι παρακάτω πληροφορίες:
Έκθεση ως προς το συμπληρωματικό ποσό. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.3 των
Κατευθυντηρίων γραμμών, τα Κράτη Μέλη που επωφελούνται της παρέκκλισης που
αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού οφείλουν να υποβάλουν
έκθεση ως προς τη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν ως συμπληρωματικό ποσό και να
αναφέρονται αναλυτικά τα συμπληρωματικά μέτρα που ελήφθησαν, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι τα εν λόγω ποσά στόχευαν συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία προωθούν την
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
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Έκθεση αναφορικά με τα μεγάλα έργα. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.4 των
Κατευθυντηρίων γραμμών, αν ένα μεγάλο έργο συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του
ενός προγράμματα, θα πρέπει όλα τα σχετικά προγράμματα να συμπεριλάβουν στην τελική
έκθεση υλοποίησης αναφορές/εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Το Κράτος
Μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώνει στην τελική έκθεση ότι τα μεγάλα έργα έχουν ολοκληρωθεί
και βρίσκονται σε λειτουργία (εκτός αν εφαρμόζεται το τμήμα 3.3 των κατευθυντήριων
γραμμών) και ότι έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής.
Επιπλέον τα Κράτη Μέλη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα XVIII του Εκτελεστικού
Κανονισμού, οφείλουν να παρέχουν πίνακα των ολοκληρωμένων μεγάλων έργων με τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
Έκθεση επί των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ). Σύμφωνα με το σημείο
5.2.5 των κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και το άρθρο 67 παρ 2 στοιχείο i του Γενικού
Κανονισμού, θα πρέπει στην τελική έκθεση υλοποίησης να υποβληθεί κείμενο με τις
πληροφορίες που απαιτούνται.
Έκθεση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.6 των Κατευθυντηρίων
γραμμών, κατά το κλείσιμο, σε περίπτωση που οι δείκτες οι οποίοι αναφέρονται στην τελική
έκθεση φαίνονται να αποκλίνουν σημαντικά (ήτοι κατά περισσότερο του 25%) από τους
στόχους που είχαν οριστεί στο πρόγραμμα, τότε το Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει
εξήγηση και αιτιολόγηση ως προς τους λόγους μη επίτευξης του στόχου και μη ανάληψης
διορθωτικών ενεργειών κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης. Αυτό θα πρέπει να έχει τη
μορφή σύντομης περίληψης 3 σελίδων κατά ανώτατο όριο.
Τμηματοποιημένες πράξεις. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.7 των Κατευθυντηρίων γραμμών,
τα κράτη μέλη παρέχουν πίνακα των μεγάλων έργων, για τα οποία έχει γίνει αποδεκτή η κατά
φάσεις υλοποίηση μέσω τροποποιητικής απόφασης της Επιτροπής μεταξύ των περιόδων
2007-2013 και 2014-2020 (βλ. τμήμα 3.3 των κατευθυντήριων γραμμών). Ο εν λόγω πίνακας
θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα III των
Κατευθυντήριων γραμμών. Τα κράτη μέλη παρέχουν πίνακα των μη μεγάλων έργων που
πρόκειται να εκτελεστούν κατά φάσεις (βλ. τμήμα 3.4 των κατευθυντήριων γραμμών) ύστερα
από αίτημά τους, χρησιμοποιώντας το πρότυπο υπόδειγμα του παραρτήματος IV των
κατευθυντήριων γραμμών.
Μη λειτουργούσες πράξεις. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.8 των κατευθυντηρίων γραμμών,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν, με την τελική έκθεση, πίνακα των μη λειτουργουσών
πράξεων (βλ. τμήμα 3.5 των κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις μη λειτουργούσες
πράξεις), χρησιμοποιώντας το πρότυπο υπόδειγμα του παραρτήματος V των κατευθυντήριων
γραμμών.
Χρησιμοποίηση τόκων. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.9 των Κατευθυντηρίων γραμμών καθώς
και με το άρθρο 83 του Γενικού Κανονισμού, όλοι οι τόκοι που παράγονται από την
προχρηματοδότηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο (κεντρικός φορέας, ενδιάμεσος φορέας),
θεωρούνται πόροι για το κράτος μέλος με τη μορφή εθνικής συμβολής του δημόσιου τομέα
και χρησιμοποιούνται για ενέργειες που αποφασίζονται από την διαχειριστική αρχή στο
πλαίσιο του υπόψη προγράμματος. Για συνολικές επιδοτήσεις (άρθρο 43 στοιχείο γ) του
γενικού κανονισμού), οι κανόνες που διέπουν τη χρήση κάθε παραγόμενου τόκου
περιλαμβάνονται στις διατάξεις της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους μέλους
ή της διαχειριστικής αρχής και του (των) ενδιάμεσου (-ων) φορέα (–ων).
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των ανώτατων ορίων της
χρηματοδοτικής κατανομής. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.10 των κατευθυντηρίων
γραμμών, τα κράτη μέλη παρέχουν στην τελική έκθεση υλοποίησης, χρηματοοικονομικές
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πληροφορίες για τις δαπάνες που δηλώνονται με βάση τα ανώτατα όρια που ορίζονται στον
Κανονισμό (δηλαδή ανώτατα όρια των μεταβατικών και μη μεταβατικών περιοχών, η
κατανομή μεταξύ των επιχειρησιακών δαπανών και επενδυτικές δαπάνες βάσει ειδικών
κονδυλίων για εξόχως απόκεντρες περιοχές, η κατανομή μεταξύ της ΕΚΤ και το είδος των
δαπανών του ΕΤΠΑ και της τεχνικής βοήθειας).
Η δομή και το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης υλοποίησης που θα συνταχθεί με σκοπό την
υποβολής της στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις ακόλουθες
δραστηριότητες:


συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων για την σύνταξη της τελικής έκθεσης
κλεισίματος



ποσοτική και ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την σύνταξη της
τελικής έκθεσης υλοποίησης σε διαρκή συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης
ή/και τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ



σύνθεση και σύνταξη της τελικής έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος, από τα στοιχεία
που θα του διατεθούν από την ΕΥΣΕ, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και τους
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης που συμμετείχαν στην υλοποίησή του.



επεξεργασία και ενσωμάτωση των σχολίων – παρατηρήσεων που θα υποβληθούν από τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία κλεισίματος και πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.



Επιπλέον επεξεργασία και ενσωμάτωση των σχολίων – παρατηρήσεων που τυχόν
υποβληθούν από τις υπηρεσίες της ΕΕ σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία κατόπιν της
τελικής υποβολής της (31 Μαρτιου 2017).

Η Τελική Έκθεση Υλοποίησης συντάσσεται σύμφωνα με:


Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων
για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ταμείο Συνοχής, Άρθρο 67 «Ετήσια έκθεση και τελική έκθεση
υλοποίησης».



Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αρ. 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου οπως ισχύει



Το παράρτημα XVIII του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006



Τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 - Παράρτημα της
Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 (εφεξής «Κατευθυντήριες γραμμές»).



Τις εγκυκλίους και οδηγίες της ΕΑΣ για το κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
και της σύνταξης των εγγράφων κλεισίματος

Κατά τη διάρκεια του έργου ο σύμβουλος θα συνεργάζεται στενά με τα στελέχη της ΕΥΣΕ για την
παροχή κατευθύνσεων με σκοπό την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του έργου.
3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.
Ο συνολικός χρόνος για την εκτέλεση του έργου είναι δέκα τέσσερις μήνες από την ημερομηνία
σύναψης της σύμβασης.
Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα εξής παραδοτέα:
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Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1

Π1.: 1ο draft τελικής έκθεσης υλοποίησης

έως 31 /10/2016

2

Π2.: 2o draft τελικής έκθεσης υλοποίησης

έως 31/01/2017

3

Π3.: Τελική έκθεσης υλοποίησης ΠΕΠ
όπως αυτή θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4

έως 10/03/2017

Π4.: Επικαιροποιημένο σχέδιο τελικής έκθεσης
υλοποίησης
Συμπεριλαμβανομένων
των
αναγκαίων
τροποποιήσεων και με ενσωματωμένα τυχον
σχόλια – παρατηρήσεις απο την ΕΕ

έως της λήξη της σύμβασης

Η παρακολούθηση και παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελή Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), που ορίζει η αναθέτουσα αρχή. Ο Ανάδοχος
κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου του συνεργάζεται στενά με τα στελέχη της ΕΥΣΕ και τις
αντίστοιχες ομάδες της ΕΑΣ που θα υποστηρίζουν την διαδικασία κλεισίματος, για θέματα που
αφορούν στην υλοποίηση του έργου και υποχρεούται, εφόσον κληθεί, να μετέχει σε συσκέψεις, που
οργανώνει η Αναθέτουσα Αρχή με αντικείμενο σχετικό με το έργο και να λαμβάνει υπ’ όψη, κατά την
εκτέλεση του έργου, τις παρατηρήσεις και τα σχόλια, που υποβάλλονται προφορικά, εγγράφως ή
ηλεκτρονικά από την Αναθέτουσα Αρχή.
4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο ανάδοχος κατά το πρώτο στάδιο για την προετοιμασία, την επεξεργασία του ποιοτικού και
ποσοτικού έλεγχου των δεδομένων του περιεχομένου της έκθεσης, την σύνθεση και σύνταξη του 1 ου
draft (προσχεδίου) της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του προγράμματος θα συνεργαστεί στενά με τις
υπηρεσίες της ΕΑΣ, τους συμμετέχοντες Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (στο εξής ΕΦΔ) στο
Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» της
Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 καθώς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο με σκοπό την άρτια και
ποιοτική ολοκλήρωση του 1ου παραδοτέου έως 31/10/2016.
Το προσχέδιο της έκθεσης διαβιβάζεται από την υπηρεσία στους ΕΦΔ του αντίστοιχου ΠΕΠ της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 για την διατύπωση παρατηρήσεων. Οι υποβληθείσες
παρατηρήσεις διαβιβάζονται στον ανάδοχο και διορθώνει/συμπληρώνει την έκθεση.
Στην συνέχεια ο ανάδοχος υποβάλλει στην υπηρεσία 2o draft τελικής έκθεσης υλοποίησης έως και τις
31/01/2017. Η υπηρεσία θέτει την Έκθεση υπόψη της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ.ΠΑ.) του
αντίστοιχου ΠΕΠ προς έγκριση μέσω της γραπτής διαδικασίας. Ενδεχόμενες παρατηρήσεις εκ μέρους
των μελών της ΕΠ.ΠΑ. του Π.Ε.Π. διαβιβάζονται από την υπηρεσία στον ανάδοχο προκειμένου να
ενσωματωθούν στην Έκθεση
Μέχρι τις 10/03/2017 υποβάλλεται από τον ανάδοχο στην τελική της μορφή η έκθεση υλοποίησης
του ΠΕΠ όπως αυτή θα σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σημειώνεται ότι η σχετική διαδικασία και η εισαγωγή της Τελικής έκθεσης υλοποίησης στη βάση S.F.C.
της Ε.Ε. θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως 31-3-2017. Οι ημερομηνίες υποβολής
της έκθεσης στις υπηρεσίες της Ε.Ε. είναι ανελαστικές.
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Στη συνέχεια οι υπηρεσίες της Ε.Ε. εξετάζουν την Τελική Έκθεση και ενημερώνουν το
κράτος μέλος σχετικά με το παραδεκτό της. Ενδεχόμενες παρατηρήσεις εκ μέρους της ΕΕ
θα διαβιβάσθούν προς τον ανάδοχο από την Υπηρεσία, προκειμένου να ενσωματωθούν.

5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο παρόχων υπηρεσιών της ΕΥΣΣΑ υποψήφιοι που καλούνται με την παρούσα πρόσκληση. Στην αίτηση συμμετοχής απαραιτήτως πρέπει
να αναφέρεται και επισυνάπτεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου για συμμετοχή
στην διαδικασία ανάθεσης της παρούσας πρόσκλησης
Οι συμμετέχοντες οφείλουν επίσης να πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 της
παρούσας, όσον αφορά την τεκμηριωμένη επαγγελματική τους εμπειρία και τις τεχνικές τους
δυνατότητες.
6. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ
1. Τα συμβατικά τεύχη, κατά σειρά ισχύος, είναι τα ακόλουθα:
α. Η Σύμβαση, όπως θα υπογραφεί με βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο Παράρτημα Α της
παρούσας.
β. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
γ. Η προσφορά του Αναδόχου.
Τυχόν διευκρινήσεις που θα δοθούν επί των ως άνω τευχών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ιεραρχούνται ανάλογα με το συμβατικό τεύχος το οποίο αφορούν.
2. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της
Αναθέτουσας Αρχής www. mindev.gov.gr.
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τυχόν απορίες και ερωτήματα σχετικά με τους όρους
του Διαγωνισμού απευθυνόμενοι εγγράφως ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο
μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ακόλουθη
διεύθυνση : ΕΥΣΕ, Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63-Αθήνα/ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
scos@mnec.gr

7. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ
7.1 Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται μέχρι το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ
(30.000,00) €, πλέον ΦΠΑ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», από
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) και από εθνικούς
πόρους.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον
ενάριθμο κωδικό 2016ΣΕ51910008 της ΣΑΕ Ε5191
7.2 Καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται από την οικονομική προσφορά του, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. Η καταβολή της αμοιβής προς τον ανάδοχο
πραγματοποιείται σε τρείς (3) δόσεις, ως εξής:
Α’ Δόση: 30% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ με την παραλαβή από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του παραδοτέου Π1.
Β’ Δόση: 60% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ με την παραλαβή από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) των παραδοτέων Π2 & Π3.
Γ’ Δόση: Αποπληρωμή συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ μετά την οριστική
παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ)
ΜΕΡΟΣ Β
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
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 παρούσας πρόσκλησης.
2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.
Η παρούσα διαδικασία ανάθεσης μέσω Καταλόγου, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην ΥΑ

με αριθμ.

18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016 (ΦΕΚ

449/τ.Β’/24.02.2016) «Διαδικασίες

Κατάρτισης, Έγκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα
20, 21, 22 και 23 αυτής το ΠΔ 4/2002 για την «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και του Θεσμικού Πλαισίου που αναφέρεται στο άρθρο 1 του
Μέρους Α΄ της παρούσας πρόσκλησης .
3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: έδρα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής,

Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63 Αθήνα - 6ος όροφος (γραφείο πρωτόκολλου), τηλ. 2103742007, φαξ:
2103742057
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:26/8/2016, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 11:00 π.μ.
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς.
4. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων, θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή
Αξιολόγησης Προσφορών που θα συσταθεί με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, την 26/8/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΑΣ (Νίκης
10, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα 7ος όροφος).
5. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Πρόσκληση θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους υποψηφίους.
H παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής
Η παρούσα Πρόσκληση θα αναρτηθεί στο

διαδίκτυο στο πρόγραμμα «Διαύγεια», Η παρούσα

Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων,
6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες
από τις κάτωθι περιπτώσεις:
α. Προσφορά της οποίας η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου.
β. Δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στο άρθρο 2 του μέρους Γ
της παρούσης.
γ. Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συνταχθεί η οικονομική προσφορά
σύμφωνα με το άρθρο 2 του μέρους Γ της παρούσης.
δ. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των δύο (2) μηνών από την επομένη της
ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Μέρους Γ της παρούσης .
ε. Δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσης, όπου αυτοί
αναφέρονται.
στ. Περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα, εκτός του (υπο)φακέλου της οικονομικής προσφοράς.
ζ. Αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του.
η. Περιέχει εναλλακτικές προσφορές.
θ. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του μέρους Γ της
παρούσης.
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ΜΕΡΟΣ Γ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους προσκαλούμενους οικονομικούς φορείς σε σφραγισμένο
φάκελο, εκτός του οποίου θα βρίσκεται συνοδευτική επιστολή – αίτηση που θα συνταχθεί σύμφωνα
με το σχετικό Υπόδειγμα (συν. Υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Στην αίτηση θα αναφέρεται ότι ο
υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί
από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου (αντίγραφο της σχετικής απόφασης
θα επισυνάπτεται στην συνοδευτική επιστολή- αίτηση).
Στον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα και τα παρακάτω:
(Προσφορά ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προετοιμασία και συγγραφή
της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013» με MIS 5000280 του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014 2020 Πράξη «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» Αριθμός Πρόσκλησης 81751/2-8-2016
Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής
Νίκης 10 - 105 63- Αθήνα (6ος όροφος).
Ημερομηνία Υποβολής Προσφοράς: 26-8-2016
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: 26-8-2016
«Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» )
∆εν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν
και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Εντός του σφραγισμένου φακέλου θα

βρίσκονται δύο επίσης σφραγισμένοι υποφάκελοι (ο

(υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ο (υπο)φάκελος
με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών
Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν τηρούν τα
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται
υπόψη. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την
ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο
όργανο αποσφράγισης των προσφορών (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών) που παραλαμβάνει τις
προσφορές, προ της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, προκειμένου να
αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης,
επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην
αναθέτουσα αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τα περιεχόμενα του φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:
(α) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος

με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» και
(β) ένας σφραγισμένος (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά.
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» οι προσφέροντες
υποβάλουν με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής
δικαιολογητικά, σύμφωνα με το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού (μέρος Β, παρ. 2 της
παρούσας), όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :
i.

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτού σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων
της διακήρυξης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δηλώνει ότι σε περίπτωση κήρυξής του ως
αναδόχου, θα υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους. Επίσης ότι η
οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (συν. υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ

ii.

Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτού σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου, στην οποία να αναγράφονται τα αναφερόμενα στην περίπτωση ii
του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και με την οποία δηλώνεται
επίσης ότι σε περίπτωση που του ανατεθεί το έργο, για την υπογραφή της σύμβασης δεσμεύεται
να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της
σχετικής απόφασης στην ΕΥΣΕ, τα «Δικαιολογητικά Σύμβασης», όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 7
του Μέρους Γ της παρούσας, (συν. υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ

iii.

Υπεύθυνη Δήλωση, υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτού σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου, με την οποία δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα
στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην ΕΥΣΣΑ (βάσει της πρόσκλησης αρ. 35911/ΕΥΣΣΑ 692/1-42016) και με τα οποία ενεγράφησαν στον οικείο Κατάλογο παρόχων υπηρεσιών. Σε περίπτωση
μεταβολής, να δηλώνονται οι όποιες διαφοροποιήσεις και να συνυποβάλλονται τα σχετικά
αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν την μεταβολή. (συν. υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
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Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ
iv.

Κατάλογος των στελεχών της Ομάδας Έργου και βιογραφικά των μελών της.
Η Ομάδα Έργου, που θα προταθεί από τους υποψηφίους αναδόχους, πρέπει να απαρτίζεται από
τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με τα ακόλουθα προσόντα:
- Ο Υπεύθυνος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτει πανεπιστημιακές σπουδές και μεταπτυχιακό ή
διδακτορικό τίτλο σπουδών και να έχει αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία σε γνωστικά πεδία συναφή όπως
περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. Τα προαναφερόμενα θα περιγράφονται αναλυτικά στο
οικείο βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στον Υποφάκελο Δικαιολογητικών
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά.
- Τα λοιπά μέλη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακές σπουδές με γνώση και
εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τα προαναφερόμενα θα
περιγράφονται αναλυτικά στα οικεία βιογραφικά σημειώματα, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο
Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.

v.

Μεθοδολογία -Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου
Ο ανάδοχος στον υποφάκελο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να

περιγράψει το οργανωτικό σχήμα και την μεθοδολογία εκπόνησης του έργου, απαιτούμενα στοιχεία
και πληροφορίες που θα συλλεχθούν,

πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν, και ο

τρόπος αντιμετώπισής τους, την περιγραφή και οργάνωση των παραδοτέων και το χρονοδιάγραμμα
του έργου.
Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά».
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλουν, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς χωριστό
(υπο)φάκελο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, την οποία θα
έχουν συντάξει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και συμπληρώνοντας
το Παράρτημα Γ της παρούσας πρόσκλησης.
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική
Προσφορά».
Η συνολική προσφερόμενη τιμή αναγράφεται υποχρεωτικά αριθμητικώς (σε ευρώ) και ολογράφως.
Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει το ολογράφως.
Η συνολική προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει: το κέρδος του προσφέροντος, τις τυχόν υπέρ τρίτων
κρατήσεις και κάθε τέλος, δασμό, ή επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ.

Είναι δηλαδή συνολική τελική τιμή

προ ΦΠΑ για την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης.
Η προσφερόμενη συνολική τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζεται δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής των
οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται.
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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.
Σε περίπτωση που από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ομοίως και σε περίπτωση που η προσφορά παραλείπει τιμές
ή περιλαμβάνει αντιφατικά στοιχεία τιμών που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή
καταλείπει αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη τιμή.
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους
και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δύο (2) μήνες από
την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο
ισχύος μικρότερο των δύο 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 Ανάδοχοι 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 Ανάδοχος
υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη.
5. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Έργο της
Επιτροπής είναι η αποσφράγιση των Προσφορών και ο Έλεγχος / Αξιολόγηση των Προσφορών και η
εισήγηση στην Αναθέτουσα Αρχή για την ανάθεση της σύμβασης. Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής
είναι αρμόδια για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται για την προετοιμασία, έναρξη και
ολοκλήρωση του έργου της.
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 18709/ΕΥΣΣΑ
413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449/Β΄24-2-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού με θέμα: « Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής
βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23 αυτής, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης

τη

χαμηλότερη τιμή. Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται ως εξής:
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26/8/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην
ταχυδρομική διεύθυνση Νίκης 10, Τ.Κ. 105 63, Αθήνα στην αίθουσα συσκέψεων της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού (ΕΑΣ) στον 7ο όροφο.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των προσφορών, δηλαδή του
(υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπο)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά». Αμέσως μετά την αποσφράγιση των προσφορών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα
έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την αποχώρηση των εκπροσώπων των υποψηφίων
αναδόχων, η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών σε κλειστή συνεδρίαση

προβαίνει στη

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και (υπο)φακέλων των
προσφορών των συμμετεχόντων. Η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων
δικαιολογητικών και τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας. Προσφορές υποψηφίων
Αναδόχων των οποίων τα δικαιολογητικά κρίθηκαν ελλιπή ή μη συμμορφούμενα με τους όρους της
παρούσας

απορρίπτονται. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών εξετάζει το αποδεκτό ή μη της

τεχνικής προσφοράς των υποψηφίων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης.
Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει

στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των σχετικών

(υπο)φακέλων των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν
κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η
Οικονομική προσφορά πρέπει να είναι διατυπωμένη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
πρόσκληση

και

να

μην

υπερβαίνει

τον

προβλεπόμενο

προϋπολογισμό

του

παρούσα
έργου

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Προσφορά με μεγαλύτερο κόστος από αυτό του προϋπολογισμού
του έργου με Φ.Π.Α. απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο υποψήφιος
Ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά έχει τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο. Η Επιτροπή εξετάζει την
πληρότητά τους και τη συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προσφορών συντάσσει και υπογράφει το/ τα κατά
περίπτωση πρακτικό/ά αξιολόγησης των προσφορών, στο/α οποίο/α θα αναφέρεται και το όνομα του
υποψήφιου για κατακύρωση συμμετέχοντα και το/τα διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου
να εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάθεσης.
Επισημαίνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών μπορεί να απευθύνει αιτήματα στους
συμμετέχοντες υποψηφίους φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και
οι υποψήφιοι παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.
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Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες
στη διαδικασία ανάθεσης παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από το αρμόδιο όργανο
αξιολόγησης προφορών (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών) είτε κατά την ενώπιων του διαδικασία,
είτε κατόπιν εγγράφου της αναθέτουσας αρχής, μετά την σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου αξιολόγησης προσφορών (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών). Από τις διευκρινίσεις, οι
οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται
στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, με γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει:
α. Κατακύρωση ολόκληρου του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στην προκήρυξη.
β. Ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού
γ. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με
τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
δ.

Ματαίωση

των

αποτελεσμάτων

του

διαγωνισμού

και

προσφυγή

στην

διαδικασία

της

διαπραγμάτευσης.
στ. Ματαίωση της υλοποίησης του έργου.

7. ΑΝAΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔOΧΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦH ΣYΜΒΑΣΗΣ
Η ανάθεση του έργου θα γίνει με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της 3μελούς Επιτροπής Αξιολόγησης με βάση τις προδιαγραφές της
παρούσας σχετικά με το περιεχόμενο των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων.
Η απόφαση ανάθεσης του έργου στον Ανάδοχο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο και στους λοιπούς
συμμετέχοντες.
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία ανάθεσης δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις σύμφωνα με το
άρθρο 8 του Μέρους Γ της παρούσας πρόσκλησης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία
δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης ανάθεσης. Εφόσον ο ανάδοχος
δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης στην ανωτέρω προθεσμία, η Αναθέτουσα Αρχή, μετά
από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο από
την ανάθεση και μπορεί να αποφασίσει την ανάθεση του Έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης
ή την επανάληψη του διαγωνισμού.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει, ως εγγύηση για την τήρηση
των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού
ίσου προς το 10 % της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. Η ισχύς της Εγγυητικής Επιστολής Καλής
Εκτέλεσης είναι μέχρι την επιστροφή της. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ενεργείται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική
παραλαβή του Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου.
Επίσης, ο επιλεγείς Ανάδοχος, προσκομίζει κατά την υπογραφή της Σύμβασης:
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας εν ισχύ.
β) Υπεύθυνη δήλωση για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές
γ) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές εν ισχύ.
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δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια
χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007. Το
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης
της απόφασης ανάθεσης του έργου.
Εφόσον ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, το ποινικό μητρώο θα πρέπει να αφορά:
- τους διαχειριστές του (σε περίπτωση ομορρύθμων ή ετερορρύθμων ή εταιρειών περιορισμένης
ευθύνης ή δικηγορικών εταιρειών),
- τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο (σε περίπτωση ανώνυμης
εταιρείας),
- τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του (σε κάθε άλλη περίπτωση).
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι σύμπραξη ή κοινοπραξία, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υπό α) έως
και δ) υποβάλλονται από κάθε μέλος αυτής ξεχωριστά.
8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία ανάθεσης της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να υποβάλλουν –
εγγράφως ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης ανάθεσης
σύμφωνα με το άρθρο 21 της Υ.Α. με αριθμ 18709/ΕΥΣΣΑ 413/(ΦΕΚ 449Β/24-2-2016) και εξετάζονται
από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που θα συσταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής. Η απόφαση επί των ενστάσεων εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Για τον έλεγχο της ορθής υλοποίησης του έργου και της εκτέλεσης της σύμβασης, καθώς και για τη
οριστική παραλαβή των παραδοτέων του έργου, αρμόδια θα είναι η τριμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) η οποία θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.
Τα παραδοτέα υποβάλλονται στην ΕΠΠΕ η οποία έχει το δικαίωμα υποβολής έγγραφων
παρατηρήσεων, στις οποίες ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί εντός των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση προθεσμιών. Κατόπιν τούτου η ΕΠΠΕ με σχετικό πρακτικό της εγκρίνει την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων, εφόσον κρίνει ότι αυτά παραδόθηκαν εμπρόθεσμα και πληρούν τις
προδιαγραφές του έργου ή τα απορρίπτει αν κρίνει ότι αυτά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους
της σύμβασης.
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το έργο θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της
σύμβασης.
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11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Παραρτήματος Δ της
παρούσας(Σχέδιο Σύμβασης).
12. ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
1. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας πρόσκλησης μπορεί να ματαιωθεί με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Μέρους Γ της
παρούσας και του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007.
2. . Σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης της διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας Διαγωνισμού, όσοι
είχαν συμμετάσχει σε αυτήν δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
13. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
1. Επίσημη γλώσσα διενέργειας του Διαγωνισμού και της Σύμβασης που θα υπογραφεί είναι η
Ελληνική.
2. Οι κοινοποιήσεις των αρμοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής προς τους διαγωνιζόμενους
γίνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική

διεύθυνση που έχει δηλώσει κάθε

διαγωνιζόμενος στην προσφορά του.
3. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ
Προς την …………………
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή συνεταιρισμός)
…………………………………………………………………………………………………
με έδρα……………………………………………………………..……………………………………
αποδεχόμενος

ανεπιφύλακτα

Ενδιαφέροντος για την ανάθεση

όλους

τους

όρους

της

παρούσας

Πρόσκλησης

Εκδήλωσης

του έργου : «Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης

Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»

ΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013».
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ
«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20072013, της Πράξης «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής» με Κωδικό ΟΠΣ 5000280 του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια
2014-2010
παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ........ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Σας γνωρίζω ότι η υποβολή της προσφοράς και η συμμετοχή στην διαδικασία ανάθεσης της υπ’
αριθμ…… Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο με την με
αρ. …………..Απόφαση, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα αίτηση.
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι δύο μήνες από την επομένη της αποσφράγισης των
προσφορών .
Η ηλεκτρονική διεύθυνση μου στην οποία θα κοινοποιούνται ηλεκτρονικά τα έγγραφα της διαδικασίας
ανάθεσης από την αναθέτουσα αρχή είναι η...........................
Ημερομηνία: …….…………..
(Υπογραφή – Σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.: 81751/2-820162016 , τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και σε περίπτωση κήρυξής μου ως αναδόχου, θα
υλοποιήσω το έργο σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους. Επίσης δηλώνω ότι η οικονομική
προσφορά αφορά στοσύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ.
πρωτ 81751/2-8-2016Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ημερομηνία:

…. -0..-2016
Ο-Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς
μου:
1. Δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα
αδικήματα:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του
Συμβουλίου,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες,
ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας και της δόλιας χρεοκοπίας,
ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
2. Εγώ (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) έχω εκπληρώσει/Το νομικό πρόσωπο ........... το οποία
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νομίμως εκπροσωπώ, ως ................., έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά:
α) την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού
δικαίου ή της χώρας εγκατάστασής μου (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου),
β) την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου ή της
χώρας εγκατάστασής μου (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου) .

3. Επίσης δηλώνω ότι σε περίπτωση που μου ανατεθεί το έργο (σε περίπτωση φυσικού
προσώπου) /που του ανατεθεί το έργο (σε περίπτωση νομικού προσώπου) , για την υπογραφή της
σύμβασης αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση
στην ΕΥΣΕ των «Δικαιολογητικών Σύμβασης του άρθρου 7 του Μέρους Γ της με αρ.
πρωτ 81751/2-8-20162016 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε εμένα της σχετικής απόφασης».
Ημερομηνία:
…. -0..-2016
Ο-Η Δηλ.
(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή
αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον,
τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείο
υ
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
δεν έχουν μεταβληθεί τα στοιχεία που εστάλησαν στην Ε.Υ.Σ.Σ.Α. του ΥΠ.ΟΙ.Α.Τ. (βάσει της
πρόσκλησης 35911/ΕΥΣΣΑ 692/1-4-2016) και με τα οποία, εγγράφηκα στον οικείο Κατάλογο
Προμηθευτών (αριθμός βεβαίωσης εγγραφής............), ή
Έχουν μεταβληθεί τα ακόλουθα στοιχεία (επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα):
Ημερομηνία:

…. -0..-2016
Ο-Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που
απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΑΞΗ: «Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων 2014-2020 για
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής»
ΣΥΜΒΑΣΗ:
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013». με MIS 5000280 του Ε.Π.
Τεχνική Βοήθεια 2014 -2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
2016
ΠΟΣΑ
(σε Ευρώ)

αρ. πρωτ. 81751/2-8ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ:
(για τις αναλυτικά αναφερόμενες
υπηρεσίες του έργου)
Φ.Π.Α. (24%):
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

Ημερομηνία:

Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ»
ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013». με MIS .............. του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια
2014 -2020
Στην Αθήνα σήμερα, την ………….. ημέρα ………., στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού,
Νίκης 10, Τ.Κ. 10563, μεταξύ:
Της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του ιδίου Υπουργείου, οδός Νίκης
10, 10563 Σύνταγμα Αθήνα, με ΑΦΜ 090166291, Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη από
τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Παναγιώτη Κορκολή, που καλείται στο
εξής «η Αναθέτουσα Αρχή»
και της
εταιρείας με την επωνυμία …………………. με δ.τ. «…………………», η οποία εδρεύει στo ……….,
στη διεύθυνση ……………., με ΑΦΜ ……………, ΔΟΥ …………….. και νόμιμο εκπρόσωπο τον …………..,
που καλείται στο εξής «ο Ανάδοχος»
και έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α΄ 3/14.1.2002) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας-στήριξης και
διαχείριση των αντίστοιχων πόρων»
2. Τη με αρ. πρωτ.18709/ΕΥΣΣΑ 413/19-2-2016 (ΦΕΚ 449/Β΄24-2-2016) Απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: « Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης,
ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών τεχνικής βοήθειας» και ιδίως τα άρθρα 20, 21, 22, 23 αυτής
3. Τον Κατάλογο Δυνητικών Παρεχόντων Υπηρεσίες προς την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού που
τηρείται στην ΕΥΣΣΑ δυνάμει της με αρ. πρωτ. 35911 /ΕΥΣΣΑ 692/1-4-2016 Πρόσκλησης, όπως
αυτός ισχύει κατά την υπογραφή της παρούσας
4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ.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 13 ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α297) και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 104615/13.10.2015 (ΦΕΚ 726/13.10.2015) Υπουργική Απόφαση περί διορισμού
μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και
Τουρισμού.
6. Την Υπουργική Απόφαση αριθ. 112012/ΕΥΘΥ1046/2-11-2015(ΦΕΚ 2473/18-11-2015)
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής σύμφωνα με τα άρθρα 15
παρ. 2 και 42 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 35256/17.10.2001 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001) όπως ισχύει».
7. Την Απόφαση Ανάθεσης έργου με αριθ. ………………, με θέμα: «Ανάθεση έργου για την
«Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ –
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013». »
8. Την υπ’ αριθμ. ...... προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την
παρούσας
συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων, την σύνθεση
και σύνταξη της τελικής έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ «Προετοιμασία και συγγραφή της
Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ
ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013». , κατά την διαδικασία
προετοιμασίας, έγκρισης και αποστολής της στην Ε.Ε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από το άρθρο 67 του Κανονισμού 1083/2006 και του Κανονισμό 1828/2006 σχετικά με το
περιεχόμενο της τελικής έκθεσης, καθώς και τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου
2007-2013 που αποτελούν Παράρτημα της Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015.
Η δομή της τελικής έκθεσης υλοποίησης είναι η ίδια την ετήσια έκθεση και καταρτίζεται σύμφωνα με
το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006 (εφεξής
Εκτελεστικός Κανονισμός).
Η τελική έκθεση υλοποίησης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες προκειμένου να παρέχεται
σαφής εικόνα για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος:
α) την πρόοδο που σημειώθηκε στην υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και τους άξονες
προτεραιότητας σε σχέση με τους ειδικούς, επαληθεύσιμους στόχους τους, με ποσοτικό υπολογισμό
εάν και εφόσον μπορούν να εκφραστούν ποσοτικά, κάνοντας χρήση των δεικτών του άρθρου 37
παράγραφος 1 στοιχείο γ), σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας.
β) τον ποσοτικό προσδιορισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών που αναφέρονται στο άρθρο 66,
παράγραφος 2, και εκφράζουν τη σωρευτική χρηματοοικονομική εκτέλεση του επιχειρησιακού
προγράμματος, με λεπτομερή αναφορά των εξής για κάθε άξονα προτεραιότητας:
(i) του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται από τους
δικαιούχους και της αντίστοιχης δημόσιας συνεισφοράς·
(ii) του λόγου του συνολικού ποσού των πιστοποιημένων επιλέξιμων δαπανών που καταβάλλονται
από τους δικαιούχους προς τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης
της ενωσιακής χρηματοδότησης και της εθνικής συμμετοχής.
Ανάλογα με την περίπτωση, η χρηματοοικονομική εκτέλεση σε περιοχές που λαμβάνουν μεταβατική
στήριξη παρουσιάζεται χωριστά στο πλαίσιο κάθε επιχειρησιακού προγράμματος·
γ) για ενημερωτικούς μόνον λόγους, ενδεικτική ανάλυση της κατανομής των πόρων των Ταμείων ανά
κατηγορία, σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος 3·
δ) τα μέτρα που ελήφθησαν από τη διαχειριστική αρχή ή την επιτροπή παρακολούθησης για τη
διασφάλιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης, ιδίως δε:
i) τα μέτρα παρακολούθησης και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων συλλογής
δεδομένων,
ii) συνοπτική παράθεση των τυχόν σημαντικών προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του
επιχειρησιακού προγράμματος και των τυχόν ληφθέντων μέτρων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
λήφθηκαν σε απάντηση των σχολίων που διατυπώνονται δυνάμει του άρθρου 68 παράγραφος 2,
εφόσον απαιτείται,
iii) τη χρησιμοποίηση τεχνικής βοήθειας·
ε) τα μέτρα που λήφθηκαν για την πληροφόρηση και δημοσιότητα του επιχειρησιακού
προγράμματος·
στ) πληροφορίες σχετικά με σημαντικά προβλήματα που αφορούν τη συμμόρφωση προς το κοινοτικό
δίκαιο, τα οποία ανέκυψαν κατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος και τα μέτρα που
λήφθηκαν για την επίλυσή τους·
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ζ) ανάλογα με την περίπτωση, την πρόοδο και τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων
η) τη χρήση της συνδρομής που έχει διατεθεί ύστερα από ακύρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 98 παράγραφος 2, στη διαχειριστική αρχή ή σε άλλη δημόσια αρχή κατά τη διάρκεια της
περιόδου υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος·
θ) περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώθηκε ουσιαστική τροποποίηση δυνάμει του άρθρου 57.
ι) η πρόοδος στη χρηματοδότηση και εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως
ορίζονται στο 44, και συγκεκριμένα:
i) περιγραφή του μέσου χρηματοοικονομικής τεχνικής και των ρυθμίσεων εφαρμογής·
ii) καθορισμός των φορέων οι οποίοι εφαρμόζουν το μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής,
συμπεριλαμβανομένων όσων ενεργούν μέσω ταμείων χαρτοφυλακίου·
iii) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται
στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής·
iv) ποσά ενίσχυσης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και την εθνική συγχρηματοδότηση που καταβάλλεται
στο μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής.
Επιπλέον των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις, στην τελική έκθεση
υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται επιπρόσθετα και οι παρακάτω πληροφορίες:
Έκθεση ως προς το συμπληρωματικό ποσό. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.3 των
Κατευθυντηρίων γραμμών, τα Κράτη Μέλη που επωφελούνται της παρέκκλισης που
αναφέρεται στο άρθρο 77 παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού οφείλουν να υποβάλουν
έκθεση ως προς τη χρήση των ποσών που καταβλήθηκαν ως συμπληρωματικό ποσό και να
αναφέρονται αναλυτικά τα συμπληρωματικά μέτρα που ελήφθησαν, ώστε να εξασφαλιστεί
ότι τα εν λόγω ποσά στόχευαν συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία προωθούν την
ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Έκθεση αναφορικά με τα μεγάλα έργα. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.4 των
Κατευθυντηρίων γραμμών, αν ένα μεγάλο έργο συγχρηματοδοτείται από περισσότερα του
ενός προγράμματα, θα πρέπει όλα τα σχετικά προγράμματα να συμπεριλάβουν στην τελική
έκθεση υλοποίησης αναφορές/εκθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Το Κράτος
Μέλος θα πρέπει να επιβεβαιώνει στην τελική έκθεση ότι τα μεγάλα έργα έχουν ολοκληρωθεί
και βρίσκονται σε λειτουργία (εκτός αν εφαρμόζεται το τμήμα 3.3 των κατευθυντήριων
γραμμών) και ότι έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις της Επιτροπής.
Επιπλέον τα Κράτη Μέλη, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα XVIII του Εκτελεστικού
Κανονισμού, οφείλουν να παρέχουν πίνακα των ολοκληρωμένων μεγάλων έργων με τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
Έκθεση επί των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ). Σύμφωνα με το σημείο
5.2.5 των κατευθυντηρίων γραμμών, καθώς και το άρθρο 67 παρ 2 στοιχείο i του Γενικού
Κανονισμού, θα πρέπει στην τελική έκθεση υλοποίησης να υποβληθεί κείμενο με τις
πληροφορίες που απαιτούνται.
Έκθεση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.6 των Κατευθυντηρίων
γραμμών, κατά το κλείσιμο, σε περίπτωση που οι δείκτες οι οποίοι αναφέρονται στην τελική
έκθεση φαίνονται να αποκλίνουν σημαντικά (ήτοι κατά περισσότερο του 25%) από τους
στόχους που είχαν οριστεί στο πρόγραμμα, τότε το Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει
εξήγηση και αιτιολόγηση ως προς τους λόγους μη επίτευξης του στόχου και μη ανάληψης
διορθωτικών ενεργειών κατά τη διάρκεια της περιόδου υλοποίησης. Αυτό θα πρέπει να έχει τη
μορφή σύντομης περίληψης 3 σελίδων κατά ανώτατο όριο.
Τμηματοποιημένες πράξεις. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.7 των Κατευθυντηρίων γραμμών,
τα κράτη μέλη παρέχουν πίνακα των μεγάλων έργων, για τα οποία έχει γίνει αποδεκτή η κατά
φάσεις υλοποίηση μέσω τροποποιητικής απόφασης της Επιτροπής μεταξύ των περιόδων
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2007-2013 και 2014-2020 (βλ. τμήμα 3.3 των κατευθυντήριων γραμμών). Ο εν λόγω πίνακας
θα πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο υπόδειγμα που παρέχεται στο παράρτημα III των
Κατευθυντήριων γραμμών. Τα κράτη μέλη παρέχουν πίνακα των μη μεγάλων έργων που
πρόκειται να εκτελεστούν κατά φάσεις (βλ. τμήμα 3.4 των κατευθυντήριων γραμμών) ύστερα
από αίτημά τους, χρησιμοποιώντας το πρότυπο υπόδειγμα του παραρτήματος IV των
κατευθυντήριων γραμμών.
Μη λειτουργούσες πράξεις. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.8 των κατευθυντηρίων γραμμών,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλουν, με την τελική έκθεση, πίνακα των μη λειτουργουσών
πράξεων (βλ. τμήμα 3.5 των κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με τις μη λειτουργούσες
πράξεις), χρησιμοποιώντας το πρότυπο υπόδειγμα του παραρτήματος V των κατευθυντήριων
γραμμών.
Χρησιμοποίηση τόκων. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.9 των Κατευθυντηρίων γραμμών καθώς
και με το άρθρο 83 του Γενικού Κανονισμού, όλοι οι τόκοι που παράγονται από την
προχρηματοδότηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο (κεντρικός φορέας, ενδιάμεσος φορέας),
θεωρούνται πόροι για το κράτος μέλος με τη μορφή εθνικής συμβολής του δημόσιου τομέα
και χρησιμοποιούνται για ενέργειες που αποφασίζονται από την διαχειριστική αρχή στο
πλαίσιο του υπόψη προγράμματος. Για συνολικές επιδοτήσεις (άρθρο 43 στοιχείο γ) του
γενικού κανονισμού), οι κανόνες που διέπουν τη χρήση κάθε παραγόμενου τόκου
περιλαμβάνονται στις διατάξεις της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ του κράτους μέλους
ή της διαχειριστικής αρχής και του (των) ενδιάμεσου (-ων) φορέα (–ων).
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με την τήρηση των ανώτατων ορίων της
χρηματοδοτικής κατανομής. Σύμφωνα με το σημείο 5.2.10 των κατευθυντηρίων
γραμμών, τα κράτη μέλη παρέχουν στην τελική έκθεση υλοποίησης, χρηματοοικονομικές
πληροφορίες για τις δαπάνες που δηλώνονται με βάση τα ανώτατα όρια που ορίζονται στον
Κανονισμό (δηλαδή ανώτατα όρια των μεταβατικών και μη μεταβατικών περιοχών, η
κατανομή μεταξύ των επιχειρησιακών δαπανών και επενδυτικές δαπάνες βάσει ειδικών
κονδυλίων για εξόχως απόκεντρες περιοχές, η κατανομή μεταξύ της ΕΚΤ και το είδος των
δαπανών του ΕΤΠΑ και της τεχνικής βοήθειας).
Η δομή και το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης υλοποίησης που θα συνταχθεί με σκοπό την
υποβολής της στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ και η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006, επισυνάπτεται στο παράρτημα
Α’ της παρούσης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι.
Ειδικότερα στο πλαίσιο του παρόντος έργου ο ανάδοχος θα προχωρήσει στις ακόλουθες
δραστηριότητες:


συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων για την σύνταξη της τελικής έκθεσης
κλεισίματος



σύνθεση και η σύνταξη της τελικής έκθεσης υλοποίησης του προγράμματος από τα στοιχεία
που θα του διατεθούν από την ΕΥΣΕ, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και τους
Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης που συμμετείχαν στην υλοποίησή του.



Υποστήριξη στην διαδικασία επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης ή/και τις
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την ποσοτική και
ποιοτική επεξεργασία των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την σύνταξη της τελικής
έκθεσης υλοποίησης



επεξεργασία και ενσωμάτωση των σχολίων – παρατηρήσεων που υποβληθούν από τις
εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά την διαδικασία κλεισίματος και πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της έκθεσης.
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υποστήριξη κατά την διαδικασία επεξεργασίας και ενσωμάτωσης των σχολίων –
παρατηρήσεων που τυχόν υποβληθούν από την ΕΕ κατά την σχετική διαδικασία έως και την
επανυποβολή της τελικής έκθεσης υλοποίησης.

Η Τελική Έκθεση Υλοποίησης συντάσσεται σύμφωνα με:


Τον Κανονισμό με αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ταμείο Συνοχής (εφεξής Γενικός Κανονισμός), Άρθρο 67 «Ετήσια έκθεση
και τελική έκθεση υλοποίησης».



Τον Κανονισμό με αρ. 1028/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την
εφαρμογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου



Το παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006 (εφεξής Εκτελεστικός Κανονισμός)



Τις Κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 - Παράρτημα της
Απόφασης της Επιτροπής C(2015)2771/30.4.2015 (εφεξής «Κατευθυντήριες γραμμές».



Τις εγκυκλίους και οδηγίες της ΕΑΣ για τις κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου 2007-2013
και του σύνταξης των εγγράφων κλεισίματος

Κατά τη διάρκεια του έργου ο σύμβουλος θα συνεργάζεται στενά με τα στελέχη της ΕΥΣΕ για την
παροχή κατευθύνσεων με σκοπό την άρτια και ποιοτική υλοποίηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η διάρκεια του έργου είναι δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Είναι δυνατό κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των μερών, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΠΕ) να επεκταθεί μόνο η διάρκεια της σύμβασης,
χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Τα παραδοτέα του έργου είναι:
Α/Α

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1

Π1.: 1ο draft τελικής έκθεσης υλοποίησης

……………..

2

Π2.: 2o draft τελικής έκθεσης υλοποίησης

……………..

3

Π3.: Τελική έκθεσης υλοποίησης του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ
2007-2013
όπως αυτή θα σταλεί στην αρχή πληρωμής για
την υποβολή της στης Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4

……………..

Π4.: Επικαιροποιημένο σχέδιο τελικής έκθεσης
υλοποίησης
Συμπεριλαμβανομένου
των
αναγκαίων
τροποποιήσεων με ενσωματωμένα τα σχόλια –
παρατηρήσεις της ΕΕ

έως της λήξη της σύμβασης

Η παράδοση των ανωτέρω παραδοτέων θα γίνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ενεργειών που
κατατέθηκε και από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο της τεχνικής του προσφοράς.
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της
Εφαρμογής τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και
ηλεκτρονική σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία θα οριστεί με απόφαση του αρμόδιου εξουσιοδοτημένου οργάνου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι:
-

Η συνεργασία με τον Ανάδοχο

-

Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων

-

Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο και σε συνεργασία με τον Ανάδοχο

-

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από την Ανάδοχο,
προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί:
α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει παρεκκλίσεις από
τους όρους της σύμβασης,
β) να απορρίψει το παραδοτέο, αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που
επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
Η παραλαβή των Παραδοτέων θα γίνει με την παρακάτω διαδικασία:
Ο Ανάδοχος υποβάλλει, βάσει του χρονοδιαγράμματος, κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με
την οποία αιτείται την παραλαβή του.
Η Αναθέτουσα Αρχή δια της ΕΠΠΕ αξιολογεί την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου,
σύμφωνα και με την προδιαγραφή του.
Σε περίπτωση που η ΕΠΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε Παραδοτέου ή
μη ικανοποιητική ποιότητα του περιεχομένου, κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι
παρατηρήσεις αυτές αποστέλλονται στον Ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος 10 εργασίμων ημερών
από την ημέρα υποβολής του Παραδοτέου.
Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των 10 εργασίμων ημερών χωρίς η Αναθέτουσα
Αρχή να αποστείλει παρατηρήσεις επί του Παραδοτέου, τότε αυτό θεωρείται ότι έχει παραληφθεί.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που το Παραδοτέο θεωρηθεί ικανοποιητικό, η ΕΠΠΕ
προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή Πρωτοκόλλου προσωρινής
παραλαβής του Παραδοτέου.
Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ επί του Παραδοτέου, ο
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες
ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός
χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεών της,
ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των
παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.
Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της Επιτροπής ως
ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών είτε να
επαναλάβει την διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη
της σύμβασης.
Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου σύμφωνα με την
προδιαγραφή του, προβαίνει στην σύνταξη και κοινοποίηση στην Αναθέτουσα Αρχή Πρωτοκόλλου
προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου.
Η οριστική παραλαβή του Έργου, πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του Έργου,
μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή και του τελευταίου παραδοτέου, με τη σύνταξη του
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Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής, το οποίο η ΕΠΠΕ συντάσσει εις διπλούν και το διαβιβάζει στη
Μονάδα Δ της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής.
ΑΡΘΡΟ 4
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο,
ορίζεται στο ποσό των ………….. χιλιάδων ευρώ (……...000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Η καταβολή του Τιμήματος από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνει σε βάρος των
πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕ Ε5191 (ενάριθμος ΠΔΕ:
2016ΣΕ51910008).
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:
Α’ Δόση: 30% του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ με την παραλαβή από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του παραδοτέου Π1.
Β’ Δόση: 60%του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ με την παραλαβή από
την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) του παραδοτέου Π3.
Γ’ Δόση: Αποπληρωμή 10%του συμβατικού τιμήματος πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ μετά την
οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου
(ΕΠΠΕ)
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων
ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο.
Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται σε κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς
ΦΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει στον Ανάδοχο, έγκαιρα, κάθε πληροφορία, έγγραφο, στοιχείο ή ύλη,
γενικότερα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ορθή, απρόσκοπτη και έγκαιρη εκτέλεση του έργου
του.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφα που, κατά την κρίση της, είναι απαραίτητα για
την εκπλήρωση του Έργου του. Στο πλαίσιο αυτό τηρούνται οι ειδικότερες υποχρεώσεις των μερών
σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον Ανάδοχο στο έργο
του.
Υπαίτια παραβίαση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής των όρων της παρούσας Σύμβασης, παρέχει το
δικαίωμα στον Ανάδοχο να καταγγείλει τη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος δικαιούται να
λάβει την αμοιβή του για το μέχρι της ημερομηνίας ισχύος της καταγγελίας, παρασχεθέν Έργο.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από αυτή τη σύμβαση
δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. Σε περίπτωση εκχώρησης
απαίτησης που απορρέει από την παρούσα σύμβαση για την αναγγελία της εκχώρησης θα πρέπει να
τηρηθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 145 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) όπως ισχύει.
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ΑΡΘΡΟ 7
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει την σύμβαση σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι
της παρούσας που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις καθώς και σε κάθε περίπτωση πλημμελούς ή αντίθετης
στις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων
του Αναδόχου.
Η Αναθέτουσα Αρχή στην περίπτωση αυτή θα απευθύνει έγγραφη προειδοποίηση καταγγελίας της
Σύμβασης και θα παράσχει προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών στον Ανάδοχο προκειμένου να
αποκατασταθούν τα ελαττώματα ή οι πλημμέλειες που θα αναφέρονται στην προειδοποίηση.
Εάν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τα ελαττώματα αυτά ή δεν παράσχει γραπτές διευκρινίσεις
σχετικά με τα αναφερόμενα ως ελαττώματα ή πλημμέλειες, στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του και
να απαιτήσει από τον Ανάδοχο τα προβλεπόμενα από την Σύμβαση και την κείμενη νομοθεσία. Η
συνολική ευθύνη του Αναδόχου προς αποζημίωση περιορίζεται στο ποσό των πληρωθέντων αμοιβών
από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση (χωρίς ΦΠΑ).
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή της να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο,
κατά την ελεύθερη κρίση της, για το σύνολο ή μέρος της Σύμβασης, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης
των συμβατικών του υποχρεώσεων πέραν των τριάντα (30) εργασίμων ημερών.
Μετά την οριστική παραλαβή και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή των ενεργειών, σύμφωνα με το
άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης, το δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής να κηρύξει έκπτωτο τον
Ανάδοχο θα περιορίζεται στο μέρος του Έργου που υπολείπεται να εκτελεσθεί.
Επίσης, σε περίπτωση μη έγκαιρης ή/και μη προσήκουσας εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων
του αναδόχου και συμφώνως και προς τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, καταπίπτει για κάθε
εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης ή/και παράλειψης του Αναδόχου να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις
της Αναθέτουσας Αρχής αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής και σε βάρος του Αναδόχου
ποινική ρήτρα, ίση προς το 0,5 τοις χιλίοις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της σύμβασης,
διατηρουμένου οπωσδήποτε του δικαιώματος της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει την εκπλήρωση της
ενέργειας από τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Ουδείς των συμβαλλομένων θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεών του,
όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας
βίας, δηλαδή συνθηκών που εκφεύγουν του ελέγχου των συμβαλλομένων, παρά την εκ μέρους τους
επίδειξη της προσήκουσας προσοχής και επιμέλειας, και οι οποίες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
και αποτραπούν από τους συμβαλλόμενους.
Γεγονότα ανωτέρας βίας ενδεικτικά συνιστούν θεομηνίες, καταστροφές και δυσλειτουργίες ως προς
την εκτέλεση του Έργου που προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, απεργίες
συνδικαλιστικών οργανώσεων (των συμβαλλομένων μερών και άλλων οργανώσεων), επιβολή
στρατιωτικού νόμου, πολεμική σύρραξη και κάθε άλλο γεγονός που δεν μπορούσε εύλογα να
προβλεφθεί και δημιουργεί προβλήματα στην προσήκουσα εκτέλεση και ολοκλήρωση του Έργου.
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Με την επέλευση του γεγονότος που συνιστά ανωτέρα βία και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί
αυτό, αναστέλλεται προσωρινά η εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να γεννάται δικαίωμα καταγγελίας εκ
μέρους εκάστου των συμβαλλομένων.
Κατά την διάρκεια του γεγονότος της ανωτέρας βίας, το μέρος που την επικαλείται οφείλει να λάβει
κάθε πρόσφορο μέτρο ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιογόνες συνέπειές του. Σε περίπτωση που η
διάρκεια του γεγονότος ανωτέρας βίας καθιστά την εκτέλεση της σύμβασης υπέρμετρα επαχθή για
κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη, είναι δυνατή η εκ μέρους οιουδήποτε αυτών προσφυγή στα
αρμόδια δικαστήρια προς λύση της σύμβασης εξ’ ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν εκτελέστηκε
ακόμη.
ΑΡΘΡΟ 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου και την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους συνιστά λόγο καταγγελίας
αυτής από τους συμβαλλόμενους.
Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα
γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατόπιν γνωμοδοτήσεως από
το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (ΕΠΠΕ).
Η ακυρότητα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσης σύμβασης δεν θα επιφέρει ακυρότητα του
συνόλου της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 11
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο Ανάδοχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι το σύνολο του αναληφθησόμενου με την παρούσα
Έργου, όπως, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, το περιεχόμενο όλων των κειμένων, εντύπων και
λοιπών πληροφοριακών εγγράφων τα οποία ο Ανάδοχος παράγει κατά την εκτέλεση του παρόντος με
όλα τα υπό του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το σύνολο των εξ
αυτών απορρεουσών εξουσιών, με την πληρωμή τους μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο στην
Αναθέτουσα Αρχή αυτοδικαίως, χωρίς ανάγκη συνάψεως μεταξύ των μερών άλλης, πλην της
παρούσας, ιδιαίτερης περί αυτού συμφωνίας .
Ρητά συμφωνείται ότι τα παραδοτέα, βάσει της συναφθείσας σύμβασης, αποτελούν ιδιοκτησία της
Αναθέτουσας Αρχής η οποία, από την παραλαβή τους και την καταβολή της αμοιβής στον Ανάδοχο,
δύναται να τα επεκτείνει, τροποποιεί, διαθέτει ή άλλως πως εκμεταλλεύεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης
του σκοπού του, χωρίς προηγούμενη άδεια του αναδόχου, καθώς και τυχόν οποιονδήποτε τρίτων,
που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής ή εκτέλεσης τους. Εφόσον το περιεχόμενο των
παραδοτέων αλλοιώνεται, αυτά φέρουν την υπογραφή της Αναθέτουσας Αρχής μόνο.
ΑΡΘΡΟ 12
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Όπου στην παρούσα Σύμβαση γίνεται παραπομπή σε αριθμό άρθρου ή παραγράφου άρθρου, χωρίς
άλλο προσδιορισμό, νοούνται τα άρθρα αυτής της Σύμβασης.
Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί οποιαδήποτε συμφωνία η
οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση, οποιεσδήποτε δε ανακοινώσεις έγγραφες ή
προφορικές έγιναν πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ανακληθείσες και άκυρες
και δεν έχουν καμία ισχύ.
Η παράλειψη οποιουδήποτε των Μερών να εφαρμόσει οποτεδήποτε οποιονδήποτε από τους όρους
της σύμβασης ή να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται σ’ αυτή, δεν μπορεί
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να θεωρηθεί παραίτηση από αυτούς τους όρους ή τα δικαιώματα ή να επηρεάσει την ισχύ της
σύμβασης. Καμιά τέτοια παραίτηση δεν θα έχει ισχύ ούτε θα αποτελεί δέσμευση κατά οιουδήποτε των
Μερών, εκτός αν έχει συμφωνηθεί εγγράφως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Μέρους αυτού.
Στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος αυτής της σύμβασης είναι άκυρο, τότε αυτό δεν θα
επηρεάζει το κύρος άλλων τμημάτων και όρων της σύμβασης αυτής, τα οποία θα παραμένουν σε
πλήρη ισχύ και ενέργεια. Τα Μέρη θα καταβάλουν τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για να
διαπραγματευθούν καλόπιστα υποκατάστατες διατάξεις της παρούσας σύμβασης στη θέση των ως
άνω άκυρων, στην περίπτωση δε ασυμφωνίας τους θα ενεργοποιούνται οι διατάξεις της παρούσας
σύμβασης περί επίλυσης των διαφορών.
ΑΡΘΡΟ 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από την Σύμβαση και αφορά στην
εκτέλεση, στην εφαρμογή και στην ερμηνεία της και στις σχέσεις γενικά που δημιουργούνται από
αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Αθήνας.
Είναι αυτονόητο ότι, πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα ως άνω
οριζόμενα, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των
διαφορών που ενδεχόμενα θα αναφύονται μεταξύ τους.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και
υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.
Δύο (2) εκ των πρωτοτύπων έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο

Παναγιώτης Κορκολής

…………………..

Γενικός Γραμματέας

Νόμιμος εκπρόσωπος

ΑΔΑ: ΩΦΦΖ4653Ο7-ΕΤΒ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(αρ. σύμβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης ανάθεσης)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ ……………… ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ … (ΕΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ)
1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της
……………………………………, οδός ………………………………, αριθμός ……… (ή σε περίπτωση Ένωσης ή
Κοινοπραξίας υπέρ της Ένωσης/Κοινοπραξίας των εταιρειών (1) …………………………, (2)
……………………, κλπ. και ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας εταιρειών)
μέχρι το ποσόν των ΕΥΡΩ ………… (ποσοστό 10% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο
ΦΠΑ) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω ανάδοχο υπέρ του οποίου εγγυόμαστε
και την οποιαδήποτε απαίτηση του κυρίου του έργου κατ' αυτού, που πηγάζει από την υπ’ αρ.
………………….σύμβαση για το έργο «Προετοιμασία και συγγραφή της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης
του ΠΕΠ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ» ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013» σύμφωνα με την με αρ.πρωτ 81751/2-8-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος.
Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης και καθενός ατομικά.
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. Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίον έχουμε εγγυηθεί μετά την
επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή
σας και θα σας καταβάλλουμε χωρίς αντίρρηση και χωρίς έρευνα εάν υπάρχει ή εάν είναι νόμιμη η
απαίτηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρους
αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή
σας προς εμάς.
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 τη μη κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.
5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, μέχρι να επιστραφεί
σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας απαλλάσσετε από την
υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού
της εγγύησης.
Η παρούσα έχει ισχύ μέχρι την επιστροφή της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.
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.

