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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερμούπολη
Τηλ.: 2281360800
Telefax: 2281360860
Ιστότοπος: www.pepna.gr
E-mail: notioaigaio@mou.gr
Πληροφορίες: Μ. Μαγκανάρης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Προς:
REMACO AE
Πρόεδρο και Δ/νουσα Σύμβουλο
κα Αγγ. Καρέτσου

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενέργεια παροχής 
υπηρεσιών με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ για την κατάρτιση, υποβολή και 
έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027», με 
CPV 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020».

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021).

3. Τη με Α.Π. 32666/ΕΥΘΥ 324/23-3-2015 (ΦΕΚ 717/Β/24-4-2015) ΥΑ αναδιάρθρωσης 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αρ. 41540/Γ’ ΚΠΣ/275/8-12-2000 
(ΦΕΚ 1501/Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την με Α.Π. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) ΥΑ «Διαδικασίες 
κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την με Α.Π. 580/28-2-2020 τροποποίηση Απόφασης ένταξης της πράξης «Παροχή 
υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000271 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

6. Την με Α.Π. 679/16-3-2020 τροποποίηση Απόφασης της πράξης «Παροχή 
υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης ΕΚΤ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000300 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020»,

7. Την με Α.Π. 1180/30-3-2016 βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας REMACO AE, στον 
κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες - προμήθειες της ΕΥΔ, με την οποία προκύπτει η 
δυνατότητα υλοποίησης με επάρκεια του υπό ανάθεση φυσικού αντικειμένου.

Σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας, με την υποβολή τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς, ενόψει της ανάθεσης της ενέργειας με τίτλο «Υποστήριξη της ΕΥΔ 
για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 
2021-2027».

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής της προσφοράς είναι η 1-10-2021 (έως τις 15:00) με 
email στην διεύθυνση: notioaigaio@mou.gr.
 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
πρόσκλησης ή της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή, καθώς και υποβολή εγγράφων, πλην των 
διευκρινίσεων, που τυχόν θα ζητηθούν από την Υπηρεσία.

Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων 
των όρων της Πρόσκλησης και τη συμμόρφωσή σας στις απαιτήσεις του έργου. 
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  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 30.000,00 € προ ΦΠΑ (37.200,00 € με ΦΠΑ 24%)
Αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΥΔ για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση 

του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027»
Διάρκεια Εκτέλεσης 
Έργου:

Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με 
δυνατότητα παράτασης έως την έγκριση του Περιφερειακού 
Προγράμματος.

Τόπος Παροχής 
Υπηρεσιών:

Γραφεία Αναδόχου, έδρα Αναθέτουσας Αρχής, αλλά και όποιος 
άλλος χώρος απαιτηθεί

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
που εδρεύει στη Σύρο, επί της οδού Σ. Καράγιωργα 22, 
Ερμούπολη Τ.Κ. 84100, ιστοσελίδα: www.pepna.gr  fax: 
2281360860
Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών:

 Ευ. Αραγιάννης, Τηλ.: 2281360823    
e-mail: evagarag@mou.gr 

 Αλ. Θεοχάρης   Τηλ.: 2281360839   
e-mail: atheoxaris@mou.gr

 Αγγ. Παλαιολόγου Τηλ.: 2281360819
e-mail: agelpale@mou.gr 

Τρόπος Υποβολής 
Προσφοράς:

Με email στην διεύθυνση: notioaigaio@mou.gr

Καταληκτική Ημερομηνία 
& ώρα Υποβολής 
Προσφοράς:

1-10-2021 και ώρα 15:00 (μετά την παρέλευση τους δεν 
υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς)

Είδος Σύμβασης: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
ΚΑΕ που βαρύνει η 
δαπάνη:

2015ΕΠ06710006 και 2015ΕΠ06710007

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και πόροι του Ελληνικού Δημοσίου

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο του παρόντος έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της ΕΥΔ για την 
κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-
2027

Ειδικότερα στο πλαίσιο του έργου θα παρασχεθούν ενδεικτικά οι κάτωθι υπηρεσίες:
 Υποστήριξη για την κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που προβλέπεται στον κανονισμό (template προγράμματος).
 Υποστήριξη για την τεκμηρίωση δεδομένων και παραδοχών για την επιλογή δεικτών, 

της στοχοθεσίας και των οροσήμων δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων.
 Υποστήριξη για την κατάρτιση του μεθοδολογικού εγγράφου για το Πλαίσιο 

Επίδοσης.
 Υποστήριξη για την επίσημη υποβολή του Περιφερειακού Προγράμματος μέσω της 

πλατφόρμας SFC καθώς και τη διαβούλευση με τις υπηρεσίες της ΕΕ έως την 
έγκρισή του.

Ο ανάδοχος θα λαμβάνει οδηγίες για το είδος και την εκτέλεση των εργασιών από τον 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, και την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

1.2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Διμηνιαίες Απολογιστικές Εκθέσεις
Θα υποβληθούν δύο (2) διμηνιαίες αναλυτικές απολογιστικές εκθέσεις με στοιχεία του 
παρασχεθέντος έργου κατά το διάστημα αναφοράς για την παροχή υποστήριξης της Ειδικής 

http://www.pepna.gr/
mailto:atheoxaris@mou.gr
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Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση 
του Περιφερειακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2021-2027. 
Η υποβολή των παραπάνω παραδοτέων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και θα είναι 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.

1.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 
Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να έχει επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και 
τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου και στην παροχή συναφών υπηρεσιών 
κατά το πρόσφατο παρελθόν.

Η Ομάδα Έργου που θα παρουσιαστεί στην Προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να 
αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα συντονίζει την Ομάδα Έργου και θα έχει 
τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου και τουλάχιστον τέσσερα (4) έμπειρα 
στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου.

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 
οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 
συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου απέναντί τους.

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο 
οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα 
αναλάβουν. Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων 
που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου.

Υπεύθυνος Έργου
Στην κορυφή της οργανωτικής δομής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος πρέπει να 
διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:
 Μεταπτυχιακό ή και διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.
 Δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων και 

συγκεκριμένα:
 Σχεδιασμός και εξειδίκευση συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων ή και έργων,
 Επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανάπτυξης σχεδίων δράσης,
 Υλοποίησης έργων Συμβούλου Υποστήριξης δημοσίων φορέων.

 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Στελέχη Ομάδας Έργου
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:
 Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών,
 Ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών, στα κατωτέρω αντικείμενα:

 Σχεδιασμού και εξειδίκευσης συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων ή και έργων,

 Επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανάπτυξης σχεδίων δράσης,
 Υλοποίησης έργων Συμβούλου Υποστήριξης δημοσίων φορέων.

Αντικατάσταση του Υπευθύνου Έργου ή/και των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα 
προταθεί στην προσφορά του αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την 
προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με άτομο ανάλογων προσόντων από 
αυτό που αναφέρεται στην προσφορά.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 
εμπλεκόμενου στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση 
αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.
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1.4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η συνολική διάρκεια του έργου ανέρχεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους 
όρους της παρούσας. 

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση: 
notioaigaio@mou.gr και να συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό έγγραφο υποβολής για 
πρωτοκόλλησή της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της Προσφοράς 
ή για το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών φακέλων που τη συνοδεύουν.

Η προσφορά πρέπει επί ποινή απόρριψής της, να έχει τα παρακάτω στοιχεία:

Να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα και υπογεγραμμένη με ηλεκτρονική υπογραφή από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 
Την προσφορά να συνοδεύει ηλεκτρονικό έγγραφο υποβολής (διαβιβαστικό), το οποίο 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του και να περιλαμβάνει συνημμένα τα ακόλουθα 
αρχεία:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ/237/Α/5.12.2012) άρθρο 3, με την οποία θα 
δηλώνεται από τον υποψήφιο/νόμιμο εκπρόσωπό του ότι: 

 αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης,
 οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και 

ακριβείς, 
 η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων 

έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,
 η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου και 
 σε περίπτωση ανάθεσης του έργου, δεσμεύεται να προσκομίσει εντός της 

προθεσμίας που θα ταχθεί στο έγγραφο κοινοποίησης της απόφασης 
ανάθεσης, τα εξής δικαιολογητικά:

2. Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας εν ισχύ, 
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές εν ισχύ, 
4. Πίνακα για την τεκμηρίωση των τυπικών προσόντων και της ικανότητας - 

καταλληλότητας των στελεχών της Ομάδας Έργου, στον οποίο θα αναφέρονται όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία τόσο του Υπεύθυνου Έργου όσο και των στελεχών της Ομάδας 
Έργου, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα και ο οποίος θα συνοδεύεται από 
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα και από αντίγραφα των αντίστοιχων νόμιμων 
αποδεικτικών (π.χ. τίτλους σπουδών, τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από ΔΟΑΤΑΠ 
σε περίπτωση που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κ.α.). Τα βιογραφικά πρέπει να 
συνοδεύονται από Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι τα 
στοιχεία που έχουν δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή.

Στην περίπτωση που μέλος της Ομάδας Έργου του Αναδόχου δεν είναι μόνιμο στέλεχος 
του προσφέροντος, υποβάλλεται, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας 
για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και για όλη την διάρκεια αυτού και ότι δέχονται 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

5. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρ. 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 158/2016 /ΦΕΚ Β’ 3698/16-11-2016).

mailto:notioaigaio@mou.gr
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6. Έγγραφο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το οποίο διαιρείται στις εξής ενότητες τα 
περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια:
a. Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου

Η ενότητα «Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου» 
περιέχει αναλυτική περιγραφή του πλαισίου αναφοράς του έργου και των απαιτήσεων 
που προβάλλονται εν όψει των παραδοτέων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 
του έργου, όπως καταγράφονται στο 1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ και ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ.

b. Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης
Η ενότητα «Μεθοδολογία εκπόνησης για την υλοποίηση του Έργου» περιέχει 
αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο Προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης του έργου θα περιλαμβάνει 
τα πρότυπα τεχνικά μέσα και εργαλεία που θα αξιοποιηθούν καθώς και τα στοιχεία 
που θα συλλεχθούν, τα ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν 
καθώς τον τρόπο που προτείνεται να αντιμετωπισθούν, το επίπεδο ανάλυσης, τον 
τρόπο παρουσίασης των στοιχείων και των διαπιστώσεων και τα εργαλεία 
υποστήριξης για την υλοποίηση του παρόντος έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης.

c. Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας 
Έργου
Η ενότητα «Ικανότητα και αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της 
Ομάδας Έργου» περιέχει αναλυτική περιγραφή της Ομάδας Έργου και του 
οργανωτικού της σχήματος, καθώς και τον προτεινόμενο τρόπο οργάνωσης και 
συντονισμού των στελεχών της Ομάδας Έργου και τα προτεινόμενα μέσα 
υλοποίησης προκειμένου για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου.

7. Έγγραφο με τίτλο:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Το έγγραφο της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 
Περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία 
διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η 
οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα.

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον 
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και 
τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η προσφορά δεσμεύει τον 
προσφέροντα για 120 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της. 

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον 
συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε 
ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι 
από τους ακόλουθους λόγους:

3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166),

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

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

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

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

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

3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

3.3. Ο αποκλεισμός δεν εφαρμόζεται:
- αν ο οικονομικός φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
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όφειλε, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

- 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, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

3.4. Επίσης αποκλείονται προσφέροντες εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά 
την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις

3.6. Ο προσφέρων, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

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

4. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος πρέπει να  προσκομίσει, ως εγγύηση για την 
τήρηση των όρων της σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αορίστου χρόνου, 
εκδοθείσα από αναγνωρισμένο ίδρυμα, ποσού ίσου προς το 4% της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ. Η επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ενεργείται με εντολή της 
Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του 
Έργου, εφόσον δεν εκκρεμούν υποχρεώσεις εκ μέρους του Αναδόχου. 

Επίσης, ο Ανάδοχος, προσκομίζει κατά την υπογραφή της Σύμβασης:
α) Πιστοποιητικό Φορολογικής Ενημερότητας εν ισχύ,
β) Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές εν ισχύ,
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, 
δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας, καθώς και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 
73 του Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) στην οποία να δηλώνει ότι εκχωρεί προς την Αναθέτουσα 
Αρχή κάθε δικαίωμα πλήρους και χωρίς κανένα περιορισμό εκμετάλλευσης των παραδοτέων 
προϊόντων (χρήσης, τροποποίησης, διάθεσης των σε τρίτους κλπ.).

 
Συμβατικοί όροι 
Στη σύμβαση θα προσδιορίζονται οι εξής υποχρεώσεις των αντισυμβαλλόμενων:

Για τον ανάδοχο:
 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στη σύμβαση, εκτελώντας όλες τις επιμέρους 
εργασίες που αυτό περιλαμβάνει.

 Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου, στην προσφορά του, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα 
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και τα στελέχη της αρμόδιας Υπηρεσίας ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτόν 
προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 
αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να 
προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 

 Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται 
ή απορρέουν από το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το 
προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση.

 Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλήψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον του 
Εργοδότη.

 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και 
ευθύνες, που απορρέουν από την παρούσα.

Για την αναθέτουσα υπηρεσία
 Αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που 

διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου.
 Υποχρεούται επίσης να απαντήσει εγγράφως στα κοινοποιούμενα ερωτήματα του 

Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος 
προκειμένου να εκπονήσει τα  παραδοτέα του έργου.

Λοιπές ρυθμίσεις της σύμβασης: 
 Το κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο 

οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, προκήρυξη και απόφαση ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

 Η Σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις του 
Άρθρου 132 του Ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της 
Αναθέτουσας Αρχής.

 Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α. Παραδόθηκε ολόκληρο το έργο και παραλήφθηκε οριστικά (ποσότητα και ποιότητα) 
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης ενός παραδοτέου ή του έργου μπορεί με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, 
που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του αντίστοιχου συμβατικού χρόνου 
στην περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία 
εμπρόθεσμης παράδοσης του έργου ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που 
συνιστούν ανωτέρα βία ή σε λοιπές περιπτώσεις που η καθυστέρηση παράδοσης 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. Μετά τη λήξη του συμβατικού 
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χρόνου παράδοσης, το έργο δεν παραλαμβάνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης - Παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης σχετικά με την 
αιτηθείσα παράταση.

Εκπροσώπηση του Αναδόχου
 Ο Ανάδοχος θα ορίσει Εκπρόσωπο για να τον εξουσιοδοτεί, να υπογράψει τη 

σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’ 
εντολή και για λογαριασμό του αναδόχου, για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση. 

 Ο Εκπρόσωπος του Αναδόχου θα είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένος να τον 
αντιπροσωπεύει σε όλα τα θέματα που αφορούν τη Σύμβαση και να διευθετεί για 
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, 
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Παρακολούθηση της σύμβασης 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από τη 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, που θα οριστεί ειδικά για αυτό το σκοπό και η 
οποία θα εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 
ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 
παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Παραλαβή της σύμβασης 
1. Ο ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική γλώσσα, σε 
ηλεκτρονική σε τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως 
επεξεργάσιμο και ελέγξιμο. 

2. Η παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης πραγματοποιείται από την τριμελή 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 

3. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής μπορεί α) είτε να παραλάβει το 
παραδοτέο, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης, β) είτε να 
εισηγηθεί την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη του παραδοτέου. 
Ειδικότερα, αν η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής διαπιστώσει την 
εμπρόθεσμη υποβολή του παραδοτέου και την παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της σύμβασης, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
(εις διπλούν) και το διαβιβάζει στη Μονάδα Γ΄ της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.
Αντίθετα, αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι το παραδοτέο δεν ανταποκρίνεται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους 
της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 
καταλληλότητα του παραδοτέου και, συνεπώς, αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση απορρίπτεται το παραδοτέο.

4. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου του παραδοτέου, ύστερα από 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάσταση του παραδοτέου αυτού με άλλου, που να είναι 
σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται 
σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα κατωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 218 του 
Ν. 4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει το παραδοτέο που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 
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τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου και δεν έχει εκδοθεί από την Επιτροπή 
Παραλαβής πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων 
από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.

6. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
 80% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της 1ης απολογιστικής έκθεσης
 20% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή της 2ης απολογιστικής έκθεσης

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 
5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες οικείες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη 
υποστεί ο Ανάδοχος από την καταγγελία της Σύμβασης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
παρόν άρθρο.

Η έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, 
που προϋπήρχαν της καταγγελίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και 
υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, 
που έχουν εκτελεστεί πριν την έγγραφη καταγγελία.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ζημίας της αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος οφείλει να 
επιστρέψει στην Αναθέτουσα την αμοιβή που θα του έχει τυχόν καταβληθεί.

8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Όλο το έγγραφο υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον ανάδοχο κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης, είναι εμπιστευτικό και ανήκει στην ιδιοκτησία της αναθέτουσας 
Αρχής. Ο ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της σύμβασης, παραδίδει όλα τα 
έγγραφα και τα στοιχεία στην αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα 
αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς 
άλλους από τους σκοπούς της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής.

Σε ότι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, εμπιστευτικές πληροφορίες που του 
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δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, 
έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή 
δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζήτηση της 
στρεφόμενη κατ'  ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε 
υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα 
αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, 
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής οποιαδήποτε 
έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών 
και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

Ο ανάδοχος δεν δύναται να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις 
του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή. Δεν δεσμεύει δε την αναθέτουσα αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά της.

9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη Σύμβαση ή 
μέρος της, ή υποχρέωση απορρέει από αυτή.

10. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στα γραφεία του Αναδόχου και στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠ 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ή όπου είναι απαραίτητο για την ορθή υλοποίηση του έργου καθ΄ 
υπόδειξη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα στελέχη της ΕΥΔ είναι στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Περιφερειάρχη

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ
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