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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/19 

Τίτλος Έργου 

Building communities of knowledge for competitive MSEs  - Project Acronym : Skills4MSEs- Priority Axis  
1. Entrepreneurship & Innovation- Sp. Objective 1.3 Territories of Knowledge, Project No. 1848, Subsidy 
Contract No BMP1/1.3/1848/2019, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού  

Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, βάσει των Τμημάτων: 1) Προβολή και 
δημοσιότητα, 2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση 
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

 

Αναθέτουσα Αρχή Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Προϋπολογισμός 62.450,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός Διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) 

Ημερομηνία 
Διενέργειας 

25/10/2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ. 

Κωδικός resCom 81387 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑΜ: 19PROC005654996 
ΑΔΑ: ΩΧ7Δ469Β7Ι-ΠΔ2 
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Αριθμ.: 07/19 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών για την 
κάλυψη των αναγκών του έργου, βάσει των Τμημάτων: 1) Προβολή και δημοσιότητα, 2) Ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού και 3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας,  προϋπολογισμού 62.450,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

Η ανωτέρω προϋπολογιζόμενη δαπάνη θα βαρύνει τους πόρους του έργου με τίτλο “Building communities of 
knowledge for competitive MSEs  - Project Acronym : Skills4MSEs- Priority Axis  1. Entrepreneurship & 
Innovation- Sp. Objective 1.3 Territories of Knowledge, Project No. 1848, Subsidy Contract No 
BMP1/1.3/1848/2019, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό resCom 81387 και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Εμμανουήλ Στειακάκη. 
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου με τίτλο 
“Building communities of knowledge for competitive MSEs” και ακρωνύμιο Skills4MSEs, το οποίο 
χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος “Balkan-Mediterranean Cooperation Programme 2014–
2020” (85% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% εθνική 
χρηματοδότηση, Αρ. Σύμβασης: 1848, Ημερομηνία Υπογραφής: 20/2/19, Κωδικός MIS: 5045017). 

 
Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραφείο Τμήματος Διενέργειας  Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (2ος όροφος 
Κτιρίου Διοικήσεως, Γραφείο Ε - 200) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, 
ΤΘ 546 36. 
 
Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική 
 
Υποβολή προσφορών: Έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της προθεσμίας, 
αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Μπορεί να αποστέλλονται και με άλλο 
τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., κούριερ, κ.λ.π.), εφόσον αυτές φθάσουν στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη ημέρα του 
διαγωνισμού. 
 
Ημερομηνία Διενέργειας: 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ. 
 
Τόπος Διενέργειας: Γραφείο Τμήματος Διενέργειας  Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
και Διαχείρισης Συμβάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (2ος όροφος Κτιρίου Διοικήσεως, 
Γραφείο Ε - 200) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, ΤΘ 546 36. 
 
Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη δίνονται από το Γραφείο Τμήματος Διενέργειας  Διαγωνισμών, 
Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας (2ος όροφος Κτιρίου Διοικήσεως, Γραφείο Ε - 200) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, 
οδός Εγνατία 156, ΤΘ 546 36 και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. 
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Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κ. Δήμητρα Λάζου, 
στο τηλέφωνο 2310 891438. 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)  
 
 
 
Ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
      
 
Καθηγητής: Δημήτριος Χανδράκης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών 
του παρακάτω έργου, βάσει των Τμημάτων: 1) Προβολή και δημοσιότητα, 2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 
και 3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. 
Γίνεται δεκτή η υποβολή προσφορών και για ορισμένα μόνο από τα Τμήματα του διαγωνισμού και βάσει του 
προϋπολογισμού κάθε Τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή τμηματικής προσφοράς είναι 
αυτή να αφορά το σύνολο των παραδοτέων του κάθε προσφερόμενου Τμήματος. Στην περίπτωση που ο 
υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για περισσότερα Τμήματα, θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, 
να υποβάλει οικονομική προσφορά (τιμή) ξεχωριστά για κάθε Τμήμα για το οποίο συμμετέχει 
  
CPV για το Τμήμα 1: 79342200 
CPV για το Τμήμα 2: 80420000  
CPV για το Τμήμα 3: 72212224 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής). 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
O προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 62.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, (50.362,90€ άνευ ΦΠΑ 24% + 12.087,10€ ΦΠΑ 24% = 62.450,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και θα βαρύνει τους πόρους του έργου 3 με τίτλο “Building communities of 
knowledge for competitive MSEs  - Project Acronym : Skills4MSEs- Priority Axis  1. Entrepreneurship & 
Innovation- Sp. Objective 1.3 Territories of Knowledge, Project No. 1848, Subsidy Contract No 
BMP1/1.3/1848/2019, Interreg V-B “Balkan-Mediterranean 2014-2020” με κωδικό resCom 81387 και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή, κ. Εμμανουήλ Στειακάκης. Το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Building 
communities of knowledge for competitive MSEs” και ακρωνύμιο Skills4MSEs, το οποίο χρηματοδοτείται στα 
πλαίσια του προγράμματος “Balkan-Mediterranean Cooperation Programme 2014–2020” (85% 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 15% εθνική χρηματοδότηση, Αρ. 
Σύμβασης: 1848, Ημερομηνία Υπογραφής: 20/2/19, Κωδικός MIS: 5045017). 

Προϋπολογισμός ανά Τμήμα 
 

Α/Α 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1 Προβολή και δημοσιότητα 12.650,00€ 

2 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού 17.000,00€ 

3 Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρονικής 
εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

32.800,00€ 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν: 
α) Κράτηση ποσοστού 0,07% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 
4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
β) κράτηση ποσοστού 0,06% επί της συμβατικής αξίας προ φόρων (απόφαση 1191 του ΦΕΚ 969/τ.β/22 
Μαρτίου 2017) υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού 
εισφορά υπέρ ΟΓΑ.  
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4172/2013 άρθρο 64 παρ.2, 
όπως ισχύει) παρακράτηση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου θα χορηγήσει στον ανάδοχο βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, 
προκειμένου να τη χρησιμοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. Ο 
Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
  
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
Οι σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα B της παρούσας. 
   
ΑΡΘΡΟ 5: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Ο διαγωνισμός διενεργείται βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα σύμφωνα με: 

 Tο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 Τη με αρ. πρωτ. 20501/30-9-2019 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης 

 Την υπ΄ αριθμ. 264/26-9-2019 (Θ. Α3.1) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με θέμα την έγκριση διενέργειας του Νο 07/19 διαγωνισμού 

 Tην υπ’ αριθμ. 233/20-12-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σχετικά με τον ορισμό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού 

 Την υπ’ αριθμ. Σύμβαση: 1848, Ημερομηνία Υπογραφής: 20/2/19. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην 
Πράξη με τίτλο "Building communities of knowledge for competitive MSEs - Skills4MSEs",  το οποίο έχει 
εναχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και συγκεκριμένα στο 
Διακρατικό Πρόγραμμα "Βαλκανική - Μεσόγειος (BALKAN-MED)" με βάση την Νο BMP1/1.3/1848/2019 
Σύμβαση Επιχορήγησης που υπεγράφη στις 20/02/2019 μεταξύ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου "Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία" και του Συντονιστή εταίρου, 
Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5045017. 

 Τις από 10/03/2017 και 11/07/2018 αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.  
  
ΑΡΘΡΟ 6: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.  
 
ΑΡΘΡΟ 7: ΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η παρούσα Προκήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του 
ΕΛΚΕ https://elke.uom.gr 
 

https://elke.uom.gr/
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ΑΡΘΡΟ 8: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα εγκατεστημένα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), καθώς και σε τρίτες χώρες υπό τις προϋποθέσεις  του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016. 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες δε θα πρέπει να εμπίπτουν σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 4412/2016. 
Για τους υποψηφίους ή προσφέροντες δεν θα πρέπει να συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού από αυτούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα της χώρας εγκατάστασής τους με εγγεγραμμένη δραστηριότητα αυτήν του αντικειμένου του 
παρόντος διαγωνισμού.  
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να 
καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά έως την ημέρα του διαγωνισμού και μέχρι την ώρα λήξης της 
προθεσμίας, αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο, νόμιμα εξουσιοδοτημένο. Η προσφορά μπορεί να 
αποστέλλεται και με άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., κούριερ, κ.λ.π.), εφόσον αυτή φθάσει στην Υπηρεσία μέχρι και την 
προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού. 
Προσφορά που κατατίθεται μετά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα είναι εκπρόθεσμη, κρίνεται 
απαράδεκτη και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί. Προσφορές, οι οποίες υποβλήθηκαν ή 
ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή επιστρέφονται και αυτές στους 
αποστολείς, χωρίς να αποσφραγιστούν.  
Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και 
τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από 
μετάφραση στην ελληνική), σε σφραγισμένο φάκελο με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 
 
Στοιχεία Αποστολέα (υποψήφιου Αναδόχου): 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός 
τηλεομοιοτυπίας (FAX) και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (EMAIL) 

 
Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ: 
«ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» 

Τμήμα Διενέργειας Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων,  
2ος όροφος του Κτιρίου Διοικήσεως, Γραφείο Ε – 200, 

οδός Εγνατία 156, ΤΘ 546 36, Θεσσαλονίκη 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Διακήρυξη 07/19 

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας: 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ. 
ΓΙΑ: Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, βάσει των Τμημάτων: 1) Προβολή και 
δημοσιότητας, 2) Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (κωδικός resCom: 81387) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο. 

  
Επίσης στο φάκελο της κάθε  προσφοράς  (κυρίως φάκελος) θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 

 Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της διακήρυξης.  

 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

 Τα στοιχεία του αποστολέα.  
Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά 
στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους (με ποινή απόρριψης σε περίπτωση μη σφράγισής τους) 
φακέλους ως εξής: 
ΦΑΚΕΛΟΣ Α με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΦΑΚΕΛΟΣ Β με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
ΦΑΚΕΛΟΣ Γ με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
Οι φάκελοι Α, Β και Γ θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία 
της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’ και 
τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Η προσφορά και τα άλλα στοιχεία, που θα τη συνοδεύουν, θα υποβληθούν σε ένα πρωτότυπο  φάκελο.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  
Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως 
όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
A. Ο φάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να περιέχει τα εξής:  
Το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
(ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ, «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)», το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 
1599/1986.  
Επισημαίνεται ότι στο επισυναπτόμενο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ της παρούσας παρατίθενται μόνο τα 
απαιτούμενα προς συμπλήρωση Τμήματα. Ειδικότερα, ως προς το Τμήμα IV (Κριτήρια επιλογής) του ΤΕΥΔ οι 
υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν μόνο την ενότητα α «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια 
επιλογής», όπως αυτή παρατίθεται στο επισυναπτόμενο.    
 
Η ημερομηνία του τυποποιημένου εντύπου υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων δέκα (10) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών 
(δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). Το ΤΕΥΔ 
υπογράφεται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 
Για την εξακρίβωση της νόμιμης εκπροσώπησης των οικονομικών φορέων που είναι νομικά πρόσωπα 
προσκομίζονται αντίγραφα καταστατικών, όπως τροποποιημένα ισχύουν, τα αντίστοιχα ΦΕΚ, καθώς και κάθε 
άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα πρόσωπα που δεσμεύουν νόμιμα την εταιρία κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης. Αν ο υποψήφιος ή ο προσφέρων αποτελεί ένωση κατά την έννοια του άρθρου 19 παρ. 2 του 
Ν. 4412/2016, υποβάλλει τη δήλωση της παρούσας παραγράφου, καθώς και τα προαναφερθέντα 
πιστοποιητικά, για κάθε μέλος της ένωσης.  
Β. Ο φάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ πρέπει να περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β′ της παρούσας.  
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Γ. Ο φάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς 
και πρέπει να συνοδεύεται από τον ακόλουθο πίνακα, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 
Προσφέροντα:  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ [€] 

Προβολή και δημοσιότητα    

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού    

Παραμετροποίηση, λειτουργία και 
συντήρηση ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

   

 
ΑΡΘΡΟ 11: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για διάστημα εκατόν είκοσι (120) 
ημερών προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει 
μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται 
εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από 
τη λήξη της.  
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ. 
Σε ιδιαίτερη στήλη ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει την 
προσφερόμενη τιμή με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από 
την αρμόδια Επιτροπή. 
Από την Οικονομική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η προσφερόμενη τιμή. Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα 
λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε 
συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση 
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη 
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 
τους τροποποιήσουν. 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για τη 
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να τα παρέχουν. 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/10/2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 11:00π.μ., στο Γραφείο του 
Τμήματος Διενέργειας  Διαγωνισμών, Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και Διαχείρισης Συμβάσεων 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (2ος όροφος Κτιρίου Διοικήσεως, Γραφείο Ε - 200) του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, οδός Εγνατία 156, ΤΘ 54006, από την αρμόδια τριμελή 
επιτροπή που ορίστηκε από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές 
θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.  
Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Το αρμόδιο όργανο την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην 
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καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο υποβάλλει για 
επικύρωση στο Αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.  
Το ως άνω πρακτικό επικυρώνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Όσοι υπέβαλαν γραπτές προσφορές 
λαμβάνουν γνώση των προσφορών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις 
του Ν. 4412/2016. 
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η πιο πάνω 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.    
Στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄74) δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
αποδεικνύουν τα αναφερόμενα στο ΤΕΥΔ του Παραρτήματος Γ', και συγκεκριμένα:  
α.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του) από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν υφίσταται τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του άρθρου 73 παρ. 1 του 
Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση αυτή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά τους διαχειριστές (Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., 
Ο.Ε. και Ε.Ε.), το διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου (Α.Ε.), στις δε 
περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συνεταιρισμού. 
β.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωσης αρχής ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής).  
γ.  Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. Στην περίπτωση κατά την οποία η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού δεν είναι 
δυνατή, ο «προσωρινός ανάδοχος» του διαγωνισμού πρέπει να υποβάλει ένορκη βεβαίωση, βάσει του με αρ. 
πρωτ. ΕΞ 12161 – 2018/10001/12.01.2018 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.    
δ. Βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο από την οποία θα 
προκύπτει ότι ασκεί δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
ε.     Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να επιβεβαιώνει ότι: 
--   δεν έχει αθετήσει, εν γνώσει του, τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 
εργατικού δικαίου,  
--   δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
--  δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
--   είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή,  
--  δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, και 
--  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 
στ. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτώχευση (έκδοσης έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του).  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο 
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, στο οποίο περιλαμβάνεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016 είτε για 
την κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ιδίου ως άνω νόμου.  
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 
κατά τα οριζόμενα στην παρούσα και στις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 14:  ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, διατηρεί το 
δικαίωμα να αποφασίσει τη ματαίωση της διαδικασίας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 106 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 16: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν τυχόν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος 
θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλεισθεί οριστικά, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., 
επί αποδείξει, πλην του Αναδόχου ο οποίος δεν θα λάβει την απόφαση κατακύρωσης ταυτόχρονα με τους 
υπόλοιπους προσφέροντες. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποιήσει σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης, και ιδίως η σύναψη της σύμβασης, επέρχονται εφόσον και όταν παρέλθει άπρακτη 
η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης στο άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 ένστασης.  
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 
Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να 
υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 του Ν. 
4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (βάσει τιμής).  Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
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σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παρ. 2 του άρθρου 106 
του Ν. 4412/2016. 
2. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
3. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο θα περιληφθεί ειδική ρήτρα βάσει της οποίας ο 
Ανάδοχος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του δεσμεύονται ότι θα τηρούν τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.     
4. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 18: ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
Ο χρόνος υλοποίησης των παραδοτέων εκτείνεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και σύμφωνα 
με τις επιμέρους ημερομηνίες που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές στους χώρους που 
υποδεικνύονται σε αυτές. Η αναφορά σε μηνιαία διαστήματα είναι ενδεικτική, η δε πληρωμή για το κάθε ένα 
από τα τρία Τμήματα του έργου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ολοκληρωμένη παράδοσή του. 
 
ΑΡΘΡΟ 19: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες  
επιτροπές παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του Ν. 4412/2016.  
 
ΑΡΘΡΟ 20: ΤΡΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά με την κάθε φορά προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί έγγραφη βεβαίωση του Επιστημονικά Υπεύθυνου περί της υλοποίησης 
των παραδοτέων κάθε τμήματος, καθώς και η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παραδοτέων αυτών από 
τις αρμόδιες επιτροπές. Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται μετά την ολοκλήρωση του καθενός από τα τρία 
Τμήματα όπως αυτά περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, και πάντως μέχρι τη λήξη της σύμβασης, 
ήτοι στις 19/02/2021. 
 
Η εξόφληση των εκδιδομένων τιμολογίων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.), εφόσον έχει προηγηθεί η καταβολή της χρηματοδότησης του υποέργου, όπως αυτό αναφέρεται 
στο Άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης, με εντολή του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.  
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ (€) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων και των λοιπών 
νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε 
χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών 
ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.  
 
ΑΡΘΡΟ 21: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 72 Ν. 4412/2016, από πιστωτικά 
ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ, ή στα κράτη μέλη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων και έχουν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. 
Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ -ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Στην περίπτωση 
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κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της 
κοινοπραξίας ή ένωσης.  
 
Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
Εν προκειμένω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, όπως 
παραπάνω, σύμφωνη με υπόδειγμα πιστωτικού ιδρύματος, εφόσον περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα 
παρακάτω στοιχεία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 
Φ.Π.Α., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής 
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
 
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνει:  
1. Την ημερομηνία έκδοσης.  
2. Τον εκδότη.  
3. Την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνεται.  
4. Τον αριθμό της εγγύησης.  
5. Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.  
6. Την πλήρη επωνυμία, τον ΑΦΜ και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση.  
7. Την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης και το αντικείμενο αυτής. 
8. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.  
και τους όρους ότι:  
1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και της διζήσεως  
2. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
3. Τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
4. Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 22: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την 
ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της σύμβασης, ούτε 
να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 
δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, 
υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα 
Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη 
περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα 
τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, σε 
περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν 
προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση 
Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως 
Τράπεζας.  
2. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ή της διακήρυξης ή της 
προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο του Έργου ή και το 



                     
 

 

Project co-funded by the European Union and National Funds of the participating countries 

 

Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 
οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της σύμβασης. 
3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 
συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνο στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 
περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 
4. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε 
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
5. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 
από τη σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε 
θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, 
μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 
σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν 
να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της σύμβασης. 
6. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
(άρθρο 203 του Ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας 
Αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων που τυχόν έχουν δοθεί.   
 
ΑΡΘΡΟ 23 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα 
προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια 
Θεσσαλονίκης, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 
4412/2016. 
 
ΑΡΘΡΟ 25 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή να διακόψει τη διαδικασία του παρόντος 
διαγωνισμού ή/και να την κηρύξει ατελέσφορη, χωρίς οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποκτούν κανένα 
δικαίωμα ή αξίωση για αποζημίωση ή/και χρηματική ικανοποίηση για οποιοδήποτε λόγο σχετιζόμενο με την 
διακήρυξη, τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού από 
οποιαδήποτε αιτία. Η συμμετοχή στη σχετική διαδικασία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των 
όρων και προϋποθέσεων της παρούσας. 
 
Όλοι οι όροι της παρούσας, αναπόσπαστο τμήμα της οποίας αποτελούν και τα Παραρτήματα, είναι 
υποχρεωτικοί και  απαράβατοι.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Skills4MSEs 

 

ΤΜΗΜΑ 1: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»  

CPV: 79342200 («Υπηρεσίες Προώθησης») 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 12.650,00 ευρώ 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 10.201,61 ευρώ 

Αριθμός παραδοτέου Σύντομη περιγραφή παραδοτέου Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

WP1/D1.2.3 – Events / 

Meetings / Conferences 

organisation  

[Συναντήσεις Έργου] 

Υπηρεσίες διοργάνωσης συνάντησης 

εργασίας του έργου (περίπου 20 άτομα) 

σε επαγγελματικό χώρο στη 

Θεσσαλονίκη. Ο εξωτερικός συνεργάτης 

(Ανάδοχος) θα αναλάβει την ενοικίαση 

του χώρου που θα φιλοξενήσει τη 

συνάντηση, καθώς και τις υπηρεσίες 

εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της 

συνάντησης στον χώρο διεξαγωγής. 

200,00 € 

WP2/D2.2.2 – 

Communication Actions  

[Δράσεις Ενημέρωσης] 

Υπηρεσίες προβολής και δημοσιότητας 

για την εξασφάλιση της διάδοσης των 

στόχων και των αποτελεσμάτων του 

έργου και την ταυτόχρονη προσέγγιση 

του πληθυσμού-στόχου που έχει 

καθοριστεί στο πλαίσιο ανάπτυξης του 

έργου. Ο εξωτερικός συνεργάτης 

(Ανάδοχος) θα πρέπει να έχει 

εξειδικευμένες γνώσεις στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση ενημερωτικών 

δράσεων, δράσεων 

προβολής/δημοσιότητας και διάχυσης 

αποτελεσμάτων. Οι κύριες δράσεις 

προβολής και δημοσιότητας που θα 

αναλάβει ο Ανάδοχος περιλαμβάνουν 

την αναπαραγωγή του φυλλαδίου του 

έργου (2.000 αντίτυπα), την 

αναπαραγωγή banner προβολής, την 

ανάπτυξη 8 newsletters, τον σχεδιασμό 

και την καταχώρηση 4 δημοσιεύσεων / 

καταχωρήσεων στον τοπικό ή/και εθνικό 

τύπο, καθώς και την προβολή και 

7.950,00 € 
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ηλεκτρονική διαφήμιση του έργου σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social 

media). 

WP2/D2.2.3 – Dissemination 

Events  

[Εκδηλώσεις Διάδοσης] 

Υπηρεσίες διοργάνωσης της τελικής 

εκδήλωσης λήξης του έργου (περίπου 

150 άτομα) σε επαγγελματικό χώρο στη 

Θεσσαλονίκη με σκοπό την προβολή των 

κύριων δράσεων και αποτελεσμάτων 

του. Οι δραστηριότητες που θα αναλάβει 

ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) 

περιλαμβάνουν την ενοικίαση χώρου, 

την παροχή υπηρεσιών εστίασης 

(catering) και υποστηρικτικού 

εξοπλισμού (π.χ. προβολικό, 

μικροφωνική εγκατάσταση, 

οπτικοακουστικά μέσα), τη 

γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και τη 

δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή 

πρόσκλησης, ατζέντας και εντύπων 

παρακολούθησης (π.χ. λίστες 

συμμετεχόντων). 

4.500,00 € 

 

WP1/D1.2.3 – Events / Meetings / Conferences organisation 

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει τη διοργάνωση συνάντησης εργασίας του έργου σε 

επαγγελματικό χώρο στη Θεσσαλονίκη μέσα στο 1
ο
 δίμηνο του 2021 (π.χ. Ιανουάριο 2021). Οι 

λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και 

προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κτλ.) θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: (i) την εξασφάλιση και 

προετοιμασία χώρου (χωρητικότητας 20 ατόμων) που θα φιλοξενήσει τη συνάντηση και (ii) την 

παροχή υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της συνάντησης στον χώρο διεξαγωγής. Το 

catering θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον διαλείμματα καφέ (καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, 

κέικ) για 20 άτομα. 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Δίμηνο του 2021 (μέχρι 19/2/21) (π.χ. Ιανουάριο 2021) 

 

WP2/D2.2.2 – Communication Actions 

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει την υλοποίηση των δράσεων προβολής και 

δημοσιότητας για την εξασφάλιση της διάδοσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου και 

την ταυτόχρονη προσέγγιση του πληθυσμού-στόχου που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο ανάπτυξης του 

έργου. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις προβολής και δημοσιότητας: 

 

 Αναπαραγωγή Φυλλαδίου 

Αναπαραγωγή του φυλλαδίου του έργου σε 2.000 αντίτυπα. Τα φυλλάδια θα είναι 2-σέλιδα, 

τετράχρωμα σε χαρτί ποιότητας velvet διάστασης Α4 (τρίπτυχο) που θα παρασχεθεί από τον Ανάδοχο, 

ενώ το περιεχόμενο των εντύπων θα είναι σε 2 γλώσσες: ελληνική και αγγλική. Ο σχεδιασμός 

(δημιουργικό) του φυλλαδίου θα παρασχεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
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Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Τρίμηνο 2020 

 

 Αναπαραγωγή Banner 

Η δραστηριότητα αφορά στην αναπαραγωγή 1 banner προβολής σε ρολό στα αγγλικά, ενδεικτικών 

διαστάσεων 1mx2m, σύμφωνα με τον σχεδιασμό (δημιουργικό) που θα παρασχεθεί από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Τρίμηνο 2020 

 

 Newsletters 

Ανάπτυξη 8 newsletters 1-2 σελίδων σε χαρτί διάστασης Α4 με βάση το περιεχόμενο και τον 

σχεδιασμό (δημιουργικό) του template του newsletter που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Το περιεχόμενο του newsletter θα περιλαμβάνει την πρόοδο και ενδιάμεσα/τελικά 

αποτελέσματα του έργου και θα υπόκειται στην τελική έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Για την 

αποστολή του Newsletter, θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο της ηλεκτρονικής αποστολής (π.χ. μέσω 

mail chimp ή άλλη αντίστοιχη υπηρεσία). 

Ενδεικτικά χρονικά ορόσημα: 1 newsletter περίπου ανά 2-3 μήνες (1
ο
 Newsletter στο 1

ο
 Τρίμηνο του 

2020) 

 

 Δελτία Τύπου 

Σχεδιασμός και καταχώρηση 4 δημοσιεύσεων/καταχωρήσεων στον τοπικό ή/και εθνικό τύπο, 

ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας. Οι καταχωρήσεις θα αφορούν ανακοινώσεις σχετικά με την 

πρόοδο και επιμέρους δράσεις του έργου και θα γίνονται κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ενδεικτικά χρονικά ορόσημα: 1 Δελτίο Τύπου περίπου ανά 4 μήνες (1
ο
 Δελτίο Τύπου στο 1

ο
 Τρίμηνο 

του 2020) 

 

 Προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και ηλεκτρονική διαφήμιση 

Προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω Google AdWords και μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης (social media). Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος καλείται να αναλάβει την υλοποίηση των 

παρακάτω σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή: (i) σχεδιασμός όλων των απαραίτητων 

δημιουργικών, (ii) σχεδιασμός και δημοσίευση όλων των απαραίτητων δημοσιεύσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης (social media), (iii) δημιουργία όλων των απαραίτητων διαφημιστικών 

δράσεων στο Google AdWords, (iv) δημιουργία όλων των απαραίτητων διαφημιστικών δράσεων στο 

Facebook και (v) παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαφημιστικών δράσεων. 

Ενδεικτικά χρονικά ορόσημα: Αρχικός σχεδιασμός στο 1
ο
 Τρίμηνο του 2020, υλοποίηση δράσεων 

προβολής και δημοσιεύσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου 

 

WP2/D2.2.3 – Dissemination Events 

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει τη διοργάνωση της τελικής εκδήλωσης λήξης του 

έργου μέσα στο 1
ο
 δίμηνο του 2021 (μέχρι 19/2/21) (π.χ. Φεβρουάριο 2021). Η εκδήλωση θα 

πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη και σε χώρο που θα συμφωνηθεί με την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 

λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, προσκλήσεις και 

προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, ο Ανάδοχος θα αναλάβει: (i) την ενοικίαση του χώρου 

(χωρητικότητας 150 ατόμων) που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, (ii) την παροχή υπηρεσιών εστίασης 

(catering) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον διαλείμματα 
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καφέ (καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ) για 150 άτομα, (iii) την παροχή υποστηρικτικού 

εξοπλισμού αίθουσας (π.χ. φορητός υπολογιστής, προβολικό, οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση και 

τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων), (iv) τη γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια 

της εκδήλωσης (π.χ. υποδοχή, εξυπηρέτηση και πληροφόρηση συμμετεχόντων κτλ.), (v) τη 

δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης, (vi) τον προσδιορισμός θεματολογίας 

(δημιουργία ατζέντας στα ελληνικά και αγγλικά) σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και (vii) τη 

δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (π.χ. λίστες συμμετεχόντων). Το τελικό παραδοτέο της εν λόγω 

δράσης θα περιλαμβάνει το συνολικό υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής της εκδήλωσης με τη 

μορφή Έκθεσης Αναφοράς με όλο το υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. πρόσκληση, ατζέντα, αναφορά 

εκδήλωσης, λίστες συμμετεχόντων, φωτογραφικό υλικό κτλ.) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική 

σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Δίμηνο του 2021 (μέχρι 19/2/21) (π.χ. Φεβρουάριο 2021) 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 1: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»  

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομικού Φορέα στον Διαγωνισμό 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία υλοποίησης δράσεων προβολής 

και δημοσιότητας με έμφαση στη διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων, καθώς και την προβολή και 

ηλεκτρονική διαφήμιση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media). Για την τεκμηρίωση της 

σχετικής εμπειρίας, απαιτείται η προσκόμιση πίνακα σχετικών έργων. 
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ΤΜΗΜΑ 2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

CPV: 80420000 («Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Μάθησης»  

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 17.000,00 ευρώ 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 13.709,68 ευρώ 

Αριθμός παραδοτέου Σύντομη περιγραφή 

παραδοτέου 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

WP3/D3.2.1 – Research on the 

Technological Literacy Level of 

Target Audience  

[Ανάλυση Τεχνολογικής Παιδείας 

και Εκπαιδευτικών Αναγκών] 

Υπηρεσίες διεξαγωγής έρευνας 

σχετικά με το επίπεδο του 

τεχνολογικού αλφαβητισμού και 

των εκπαιδευτικών αναγκών στο 

κοινό-στόχος. Ο εξωτερικός 

συνεργάτης (Ανάδοχος) θα πρέπει 

να έχει εξειδικευμένες γνώσεις 

στο ευρύτερο πεδίο της 

πληροφορικής, καθώς επίσης και 

στη διεξαγωγή (κατά προτίμηση 

ηλεκτρονικών) 

ερευνών/δημοσκοπήσεων. 

2.000,00 € 

WP3/D3.2.2 – Development of the 

e-Learning Course Map  

[Αναλυτική Περιγραφή του 

Εκπαιδευτικού Προγράμματος] 

Υπηρεσίες αναλυτικής 

περιγραφής της δομής του 

εκπαιδευτικού προγράμματος και 

των αντικειμένων ηλεκτρονικής 

μάθησης. Ο εξωτερικός 

συνεργάτης (Ανάδοχος) θα πρέπει 

να έχει εξειδικευμένες γνώσεις 

στην επιχειρηματικότητα και σε 

καινοτόμους τρόπους ανάπτυξής 

της, ιδιαίτερα σε πολύ μικρές και 

μικρές επιχειρήσεις. 

2.000,00 € 

WP3/D3.2.3 – Development of 

Educational Material / Course 

Description and Syllabus  

[Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού] 

Υπηρεσίες ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού υλικού στα 

αντικείμενα/μαθήματα του 

εκπαιδευτικού προγράμματος. 

13.000,00 € 

 

WP3/D3.2.1 – Research on the Technological Literacy Level of Target Audience  

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας σε δείγμα υφιστάμενων και 

δυνητικών επιχειρηματιών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με στόχευση στις εξής 

Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας: i) Ημαθίας, ii) Κιλκίς, iii) Πέλλας, iv) Πιερίας, 

v) Σερρών και vi) Χαλκιδικής. Βασικοί στόχοι της έρευνας θα είναι: α) η αποτύπωση του επιπέδου 

τεχνολογικού αλφαβητισμού των μονάδων του δείγματος, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων τους 

σε βασικά (π.χ. επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, αναζήτηση στο Διαδίκτυο κτλ.) και 

προχωρημένα (π.χ. ανάπτυξη ιστοσελίδας, ψηφιακό μάρκετινγκ, διαχείριση πληροφοριακών 

συστημάτων κτλ.) θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και β) η διερεύνηση των 
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εκπαιδευτικών αναγκών του κοινού-στόχος σε διάφορα γνωστικά πεδία (π.χ. μάρκετινγκ, παραγωγή, 

χρηματοοικονομικά κτλ.) και βασικά θέματα επιχειρηματικότητας (π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικού 

σχεδίου, χρηματοδότηση, σύσταση και νομική μορφή νέας επιχείρησης κτλ.). Οι βασικές εργασίες που 

αναμένεται να εκτελεστούν από τον Ανάδοχο είναι η αναγνώριση του προφίλ των εκπαιδευομένων και 

η επιλογή του δείγματος στις υπό στόχευση Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας 

(Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής), η συλλογή των δεδομένων της έρευνας 

και η συμβολή στη συγγραφή της έκθεσης (στην αγγλική γλώσσα) με τα ευρήματα της έρευνας. Η 

αναγνώριση του προφίλ των εκπαιδευομένων και η επιλογή του δείγματος θα πραγματοποιηθούν σε 

συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή, ενώ ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου θα παρασχεθεί από 

την Αναθέτουσα Αρχή. Τα ευρήματα της έρευνας αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αναλυτική 

περιγραφή του εκπαιδευτικού προγράμματος (D3.2.2) και την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού 

(D3.2.3). 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Τρίμηνο του 2020 

 

WP3/D3.2.2 – Development of the e-Learning Course Map 

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει την ανάπτυξη της δομής του εκπαιδευτικού 

προγράμματος και την αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων ηλεκτρονικής μάθησης με βάση τα 

ευρήματα της έρευνας των εκπαιδευτικών αναγκών (D3.2.1) και σε συνεργασία με την Αναθέτουσα 

Αρχή. Πρόκειται για τα αντικείμενα στα οποία θα εκπαιδευτούν οι υφιστάμενοι και δυνητικοί 

επιχειρηματίες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς και ομάδες υποψήφιων επιχειρηματιών 

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως οι μετανάστες. Η αναλυτική περιγραφή των αντικειμένων 

ηλεκτρονικής μάθησης θα περιλαμβάνει: (i) τους στόχους μάθησης, (ii) τις δραστηριότητες για την 

επίτευξη των στόχων μάθησης, (iii) τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους, όπως π.χ. 

μέσα από ένα forum συζητήσεων, (iv) τον αναμενόμενο χρόνο για την επίτευξη των στόχων μάθησης 

και (v) την αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων και τις μεθόδους μέτρησης των αποτελεσμάτων 

μάθησης. Η περιγραφή της δομής και των αντικειμένων του εκπαιδευτικού προγράμματος αναμένεται 

να τροφοδοτήσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού (D3.2.3). 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 1
ο
 Τρίμηνο του 2020 

 

WP3/D3.2.3 – Development of Educational Material / Course Description and Syllabus 

Ο εξωτερικός συνεργάτης (Ανάδοχος) θα αναλάβει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού προγράμματος που θα προκύψει από το D3.2.2. Το εκπαιδευτικό υλικό θα 

αφορά τις εξής τρεις κύριες θεματικές περιοχές: (i) βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώση 

κύριων επιχειρηματικών θεμάτων (π.χ. ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, χρηματοδότηση, σύσταση 

και νομική μορφή νέας επιχείρησης), (ii) ήπιες δεξιότητες, οι οποίες στη σύγχρονη εποχή θεωρούνται 

ιδιαίτερα σημαντικές για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (π.χ. διαχείριση χρόνου, 

επικοινωνία, επίλυση συγκρούσεων) και (iii) δεξιότητες στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (π.χ. δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικού ιστοτόπου, ψηφιακό 

μάρκετινγκ, ασφάλεια δεδομένων). Ο κύριος τρόπος παράδοσης του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι με 

τη μορφή ηλεκτρονικών διαφανειών (π.χ. Powerpoint) ή/και ολιγόλεπτων videos, αλλά ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθούν και άλλες μορφές κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 2
ο
 Τρίμηνο του 2020 
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 2: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομικού Φορέα στον Διαγωνισμό 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά και σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις που 

αφορούν στις τεχνικές και επαγγελματικές τους ικανότητες. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα 

πρέπει να πληροί και να τεκμηριώσει επαρκώς τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

Διαγωνισμό. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε 

αντίστοιχα εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα που αφορούν στην ανάπτυξη και 

υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων με στόχο την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.  

Απαιτήσεις Στελεχών: 

Στελέχη ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών 

Τουλάχιστον ένας (1) από τα στελέχη του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού 

μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία και συμβολή σε έργα στα πλαίσια των οποίων διενεργήθηκε σχεδιασμός και 

υλοποίηση έρευνας (π.χ. ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, ανάλυση αναγκών χρηστών, έρευνα 

αγοράς κτλ.), καθώς και στατιστική επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Η συγγραφή της έκθεσης 

με τα ευρήματα της ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών θα παραδοθεί στην αγγλική γλώσσα, 

συνεπώς τα στελέχη θα πρέπει να τεκμηριώσουν την πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 

Για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας, απαιτείται η προσκόμιση πίνακα σχετικών έργων ή 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σχετικών έργων. 

 

Στελέχη ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού 

Τουλάχιστον ένας (1) από τα στελέχη του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού 

διδακτορικού διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτουν 

αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας. Τέλος, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα που θα καλύπτουν τουλάχιστον τρία (3) από τα ακόλουθα γνωστικά 

πεδία / αντικείμενα: 

1) Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2) Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

3) Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού 

4) Διοίκηση Λειτουργιών / Παραγωγής 

5) Μάρκετινγκ - Πωλήσεις 

6) Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ (π.χ. ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδας, ψηφιακό μάρκετινγκ κτλ.) 

7) Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (π.χ. διαχείριση χρόνου, επίλυση συγκρούσεων στον επιχειρηματικό 

χώρο, επικοινωνία κτλ.). 

 

Για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας, απαιτείται η προσκόμιση πίνακα σχετικών έργων ή 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σχετικών έργων. 
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Τα στελέχη του Αναδόχου (ή τουλάχιστον ένα εξ αυτών) θα κληθούν να συνεργαστούν με την ομάδα 

έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα πλαίσια του σχεδιασμού της έρευνας εκπαιδευτικών 

αναγκών του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3/D3.2.1) και του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού 

προγράμματος του Πακέτου Εργασίας 3 (WP3/D3.2.2). 
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ΤΜΗΜΑ 3: «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ»  

CPV: 72212224 («Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισμικού Ιστοσελίδων») 

Συνολικό κόστος με ΦΠΑ: 32.800,00 ευρώ 

Συνολικό κόστος χωρίς ΦΠΑ: 26.451,61 ευρώ 

Αριθμός παραδοτέου Σύντομη περιγραφή 

παραδοτέου 

Προϋπολογισμός 

με ΦΠΑ 

WP4/D4.2.2 – Deployment and 

Customisation of the e-Learning 

Platform  

[Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικής 

Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας] 

Υπηρεσίες αρχικής 

εγκατάστασης, ρύθμισης και 

παραμετροποίησης της 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας. Ο εξωτερικός 

συνεργάτης (Ανάδοχος) θα πρέπει 

να είναι σε θέση να 

παραμετροποιήσει την 

ηλεκτρονική εκπαιδευτική 

πλατφόρμα σύμφωνα με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και 

λειτουργικές απαιτήσεις που θα 

δοθούν από την Αναθέτουσα 

Αρχή. Η συγκεκριμένη 

πλατφόρμα (περιβάλλον) 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης θα 

αποφασιστεί σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

12.800,00 € 

WP4/D4.2.3 – Operation, Update 

and Maintenance of the e-

Learning Platform (including 

hosting services) 

[Λειτουργία και Συντήρηση 

Ηλεκτρονικής Εκπαιδευτικής 

Πλατφόρμας 

(συμπεριλαμβανομένων των 

υπηρεσιών hosting)] 

Υπηρεσίες που διασφαλίζουν την 

απρόσκοπτη λειτουργία και τη 

συντήρηση της ηλεκτρονικής 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας, 

καθώς και τις απαραίτητες 

λειτουργίες φιλοξενίας (hosting 

services) του εξυπηρετητή 

(server), στον οποίο θα 

εγκατασταθεί η πλατφόρμα. Ο 

εξωτερικός συνεργάτης 

(Ανάδοχος) θα επιφορτιστεί με 

την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία και συντήρηση (π.χ. 

αναβαθμίσεις, ενημερώσεις, 

αποκατάσταση βλαβών) της 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας μέχρι και τη λήξη 

του έργου (21/2/21). Επίσης, για 

20.000,00 € 
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χρονικό διάστημα 1 έτους από τη 

λήξη του έργου, ο Ανάδοχος θα 

είναι υπεύθυνος για τη 

διασφάλιση της ομαλής 

λειτουργίας και συντήρησης της 

ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. 

Κατά την παραλαβή του έργου, ο 

Ανάδοχος θα παραδώσει στην 

Επιτροπή Παραλαβής όλα τα 

ονόματα χρηστών και τους 

αντίστοιχους κωδικούς του 

εξυπηρετητή (server) και της 

βάσης, καθώς και της 

πλατφόρμας. Τέλος, ο Ανάδοχος 

θα πρέπει να εξασφαλίσει την 

αδιάκοπη λήψη αντιγράφων 

ασφάλειας (back-up) και την 

ύπαρξη μηχανισμού επαναφοράς 

των αντιγράφων ασφάλειας, σε 

περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί 

αναγκαίο. 

 

WP4/D4.2.2 – Deployment and Customisation of the e-Learning Platform 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

εκπαίδευσης (για ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης). 

 Να υποστηρίζει τον διαχωρισμό των χρηστών σε ομάδες, έτσι ώστε η ίδια πλατφόρμα να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερα από ένα μαθήματα (αντικείμενα). 

 Να υποστηρίζει τη δημιουργία ‘φόρουμ’ συζήτησης για την επικοινωνία των εκπαιδευόμενων 

και του εκπαιδευτή ασύγχρονα. 

 Υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την καλύτερη επικοινωνία των χρηστών. 

 Εύκολη τοποθέτηση του υλικού των μαθημάτων από τον εκπαιδευτή. 

 Να δίνει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα τοπικής αποθήκευσης αλλαγών που θα 

πραγματοποιήσουν στο υλικό των μαθημάτων. 

 Να υποστηρίζει την παρουσίαση και άλλων πολυμεσικών υλικών, όπως βίντεο, ήχου κτλ. 

 Το περιβάλλον να είναι προσβάσιμο από απλούς web browser ώστε να μην χρειάζεται από 

τους χρήστες εγκατάσταση άλλου λογισμικού και για να είναι προσβάσιμο από παντού και από 

οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα. 

 Να υποστηρίζει προσωποποίηση (customization) του περιβάλλοντος ανάλογα με τον χρήστη. 

Επίσης, να κρατάει πληροφορίες (δημιουργία profiles) για τον χρήστη, έτσι ώστε να τον 

‘βοηθάει’ κατά την πλοήγηση. 

 Να υπάρχει το υλικό των μαθημάτων-αντικειμένων και σε εύκολα εκτυπώσιμη μορφή για τους 

χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. 
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 Γενικότερα, η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από φιλικό 

και εύχρηστο περιβάλλον λειτουργίας, τόσο για τους χρήστες-εκπαιδευόμενους όσο και για τον 

εκπαιδευτή. 

Ενδεικτικό χρονικό ορόσημο: 2
ο
 Τρίμηνο του 2020 

 

WP4/D4.2.3 – Operation, Update and Maintenance of the e-Learning Platform (including 

hosting services) 

Οι βασικές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί η λειτουργία και συντήρηση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας εκπαίδευσης αναφέρονται παρακάτω: 

 Ενιαία διαχείριση χρηστών και διαβάθμιση δικαιωμάτων ανά υποσύστημα αλλά και συνολικά, 

με δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης στις επιμέρους πληροφορίες. 

 Παροχή ενιαίας πρόσβασης στα επιμέρους υποσυστήματα χωρίς τη διαδικασία επανα-

εισαγωγής κωδικών για όσες επιμέρους πληροφορίες χρειάζεται ταυτοποίηση χρήστη. 

 Δυνατότητα αυτόματης εγγραφής χρηστών στην εφαρμογή και στα επιμέρους υποσυστήματα. 

Η εγγραφή θα γίνεται είτε από τον διαχειριστή του συστήματος είτε από τον ίδιο τον χρήστη 

με κατάλληλη διαδικασία (αποστολή e-mail για επιβεβαίωση). 

 Η πλατφόρμα θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται καμία μετατροπή σε περιβάλλοντα 

Unix, Linux, Windows. 

 Η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη με αρθρωτό τρόπο και να μπορεί να προσθέτει 

(και να αφαιρεί) λειτουργικότητα σε πολλά επίπεδα. 

 Να χρειάζεται μόνο μία βάση δεδομένων (και να μπορεί να τη μοιράζεται με άλλες εφαρμογές 

εάν είναι απαραίτητο). 

 Οι περισσότερες περιοχές εισαγωγής κειμένου (μηνύματα σε forum, εισαγωγές σε ημερολόγια 

κτλ.) να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας με έναν ικανό, ενσωματωμένο επεξεργαστή 

κειμένου WYSIWYG HTML. 

 Είναι σημαντικό η προσφερόμενη λύση να παρέχει κατάλληλο API (Application Programming 

Interface) για την επέκταση του συστήματος και την ανάπτυξη plug-ins. Το σύστημα θα πρέπει 

να παρέχει web-based user interface και να ακολουθεί την τυπική αρχιτεκτονική client-server. 

Για να διατηρηθεί η απλότητα χρήσης και η ευκολία εγκατάστασης και συντήρησης, θα πρέπει 

να αποφευχθούν λύσεις που απαιτούν εγκατάσταση λογισμικού στη μεριά του client computer. 

 

Η ασφάλεια των δεδομένων και της διαδικτυακής πύλης εκλαμβάνεται ως αποτροπή μη 

εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.  Στα πλαίσια αυτά, οι βασικές απαιτήσεις που πρέπει κατ’ 

ελάχιστο να ικανοποιεί το σύστημα είναι: 

 Διαμεσολάβηση firewall για τη διασύνδεση των διαδικτυακών τόπων στο Internet, καθώς και 

την απομακρυσμένη πρόσβαση για διαχείριση περιεχομένου. 

 Ταυτοποίηση (authentication) κατά την εισαγωγή στο σύστημα, όπου αυτό είναι απαραίτητο 

(όπως π.χ. στο περιβάλλον διαχείρισης). Η ταυτοποίηση θα γίνεται με χρήση username/ 

password και πρόσθετη δυνατότητα ελέγχου και περιορισμού πρόσβασης μέσω διεύθυνσης IP 

και domain name. 

 Ενεργοποίηση των μηχανισμών ταυτοποίησης που παρέχει η βάση δεδομένων (database 

authentication), επιπλέον τυχόν ταυτοποίηση από το λειτουργικό σύστημα καθώς και captcha 

για αποφυγή των robots (agents). 

 Ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αγορά του domain name και της αντίστοιχης ip address 
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Ενδεικτικά χρονικά ορόσημα: λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση μέχρι τη λήξη του έργου 

(19/2/21), λειτουργία και συντήρηση μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή 

Παραλαβής (μέχρι 1 έτος μετά τη λήξη του έργου) 

 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για το Τμήμα 3: «ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οικονομικού Φορέα στον Διαγωνισμό (επί ποινή αποκλεισμού) 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει έναν εξυπηρετητή ή εικονικό εξυπηρετητή (server or virtual server) 

με τα κάτωθι ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Μνήμη RAM τουλάχιστον 8Gb (επεκτάσιμη μέχρι 64Gb). 

 2 σκληροί δίσκοι SSD τουλάχιστον από 2TB σε RAID 5 (επεκτάσιμοι) 

 Επεξεργαστή τουλάχιστον επιπέδου Intel i7 64bit 

 Μνήμη SWAP τουλάχιστον 16Gb (επεκτάσιμη). 

 Συνιστάται η χρήση λειτουργικού συστήματος ανοικτού λογισμικού τελευταίας έκδοσης LTS 

(Long Time Support). 

 

Απαιτήσεις Στελεχών: 

Στελέχη παραμετροποίησης, λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης 

Τουλάχιστον ένας (1) από τα στελέχη του Αναδόχου θα πρέπει να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού 

διπλώματος σπουδών (ΑΕΙ) ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων εξωτερικού με επίσημη πράξη ΔΟΑΤΑΠ. Επίσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει 

αποδεδειγμένη εμπειρία στην παραμετροποίηση και λειτουργία ηλεκτρονικών 

συστημάτων/πλατφόρμων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Για την τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας, 

απαιτείται η προσκόμιση πίνακα σχετικών έργων ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης σχετικών έργων. 

 

Τα στελέχη του Αναδόχου (ή τουλάχιστον ένα εξ αυτών) θα κληθούν να συνεργαστούν με την ομάδα 

έργου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στα πλαίσια της επιλογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4/D4.2.2) και της ανάλυσης των τεχνικών προδιαγραφών 

και απαιτήσεων παραμετροποίησης, λειτουργίας και συντήρησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

εκπαίδευσης του Πακέτου Εργασίας 4 (WP4/D4.2.2 και WP4/D4.2.3). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 
φορέα (αφ) 
- Ονομασία: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 99206919 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατία 156, Θεσσαλονίκη - 54636 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Λάζου 
- Τηλέφωνο: 2310 891438 
- Ηλ. ταχυδρομείο: dlazou@uom.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): https://elke.uom.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Παροχή υπηρεσιών για την κάλυψη των 
αναγκών του έργου “Building communities of knowledge for competitive MSEs  - Project Acronym : 
Skills4MSEs- Priority Axis  1. Entrepreneurship & Innovation- Sp. Objective 1.3 Territories of 
Knowledge, Project No. 1848, Subsidy Contract No BMP1/1.3/1848/2019, Interreg V-B “Balkan-
Mediterranean 2014-2020”, με κωδικό MIS 5045017, κωδικό resCom 81387, και Επιστημονικά 
Υπεύθυνο τον κ. Εμμανουήλ Στειακάκη, βάσει των Τμημάτων: 1) Προβολή και δημοσιότητας, 2) 
Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και 3) Παραμετροποίηση, λειτουργία και συντήρηση 
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας.   
Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας στην υλοποίηση του έργου 
με τίτλο “Building communities of knowledge for competitive MSEs” και ακρωνύμιο Skills4MSEs, το 
οποίο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος “Balkan-Mediterranean Cooperation 
Programme 2014–2020” (85% χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και 15% εθνική χρηματοδότηση, Αρ. Σύμβασης: 1848, Ημερομηνία Υπογραφής: 
20/2/19, Κωδικός MIS: 5045017). 
- CPV: 79342200 (Τμήμα 1), 80420000 (Τμήμα 2), 72212224 (Τμήμα 3) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: 19REQ005027941 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Ναι 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 07/19 

 

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

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

https://elke.uom.gr/
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη 

IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και 

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 



 

8 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxx: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiii 

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

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε κατάσταση 

πτώχευσης;  

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

[] Ναι [] Όχι 
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απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

ε) δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε 
χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β   266), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα   και ββ   
κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

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

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

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

που αναφέρονταιxxvii, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 

αυτή διατίθεται δωρεάνxxviii. 

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

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της 

διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 

έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) 

θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 
ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια 
ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 
εκατομμύρια ευρώ. 
iv
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

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

vi
  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ 
του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 
είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
viii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), 
«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν 
Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)

  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii

 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 
εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) 

 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη 

και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv

 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
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4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων 
αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv

 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 73 ) 
xvi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix

 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 
περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xx

 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xxi

 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 
όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxii

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν 
σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται 
λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε 
ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxiii

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv

 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 
κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv

 Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii

 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxviii

 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, 
τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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