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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ: 400.000,00 € πλέον του νομίμου Φ.Π.Α., ύψους 23%, 

92.000,00 €, ήτοι συνολικά 492.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ  

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4/04/2012 και ώρας Ελλάδος 14:00  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
5/04/2012 και ώρας Ελλάδος 12:00 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ. 22100 Τρίπολη Αρκαδίας 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην 

επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ε.Ε.Ε.Ε): 

Στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.) / 7/02/2012 

Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 

57/ΔΔΣ/10-02-12  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση 

Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPC και CPV Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες: αριθ. 

αναφοράς CPC 865 και 866, αριθ. 

αναφοράς CPV 79400000-8 και 79410000-1 
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Η παρούσα Προκήρυξη αποβλέπει στον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων 

υποβολής προτάσεων και της επιλογής Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης που θα 

αναλάβει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. 

«ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, 2007-2013» και ειδικότερα 

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Υποδομές και υπηρεσίες Προσπελασιμότητας 

Περιφέρειας Πελοποννήσου» και του Άξονα Προτεραιότητας 8 «Αειφόρος 

Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Περιφέρειας Πελοποννήσου». 

 

 

Α.1 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 

Αφορά στο κοινοτικό και εθνικό δίκαιο στο πλαίσιο του οποίου λειτουργεί η 

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά την άσκηση 

των αρμοδιοτήτων διαχείρισης των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας, οι 

οποίες της έχουν εκχωρηθεί. 

Το πλαίσιο αυτό είναι δυναμικό και ενδέχεται να τροποποιείται κατά την διάρκεια 

εφαρμογής του προγράμματος, αλλά δεν επηρεάζει το αντικείμενο του έργου του 

αναδόχου δεδομένου ότι αυτό αναφέρεται σε υπηρεσίες υποστήριξης των 

Δικαιούχων Πράξεων των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας, προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές κάθε φορά 

διαμορφώνονται. Πιο συγκεκριμένα και συνοπτικά, το πλαίσιο αυτό αναφέρεται 

στα παρακάτω κείμενα: 

α) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, της 11 Ιουλίου 2006 περί καθορισμού 

γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

β) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006, της 5ης Ιουλίου 2006 για την ίδρυση 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

γ) Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006, της 8ης Δεκεμβρίου 2006, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

δ) Την απόφαση υπ’ αριθμό Ε (2007) 5441/05-11-2007 της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνια 

Νησιά 2007-2013». 

ε) Το Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών 

Παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-

2007), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-03-2010) και 

ισχύει.  

στ) Το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, όπως περιγράφεται στα 

παρακάτω έγγραφα για πράξεις εκτός κρατικών ενισχύσεων: 

 ΥΑ 28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19.07.10). Τροποποίηση 

της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΥΠΑΣΥΔ 

14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 

 ΥΑ 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/27.03.08). Υπουργική Απόφαση 

Συστήματος Διαχείρισης 

 YA 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/09.09.09). Τροποποίηση της 

ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.08 Συστήματος Διαχείρισης  

 Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων 

Πράξεων (2η έκδοση) 

 Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων 

πράξεων - 2η 'Εκδοση 

 Οδηγός Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ  

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
http://www.espa.gr/elibrary/100722_Tropopoihtikh_YPASYD.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/100722_Tropopoihtikh_YPASYD.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/100722_Tropopoihtikh_YPASYD.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/YA14053_270308_fek540.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/YA14053_270308_fek540.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/YA43804_090909_Fek1957.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/YA43804_090909_Fek1957.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/Odhgos_SDE_2ndEdition_Jul2010.rar
http://www.espa.gr/elibrary/Odhgos_SDE_2ndEdition_Jul2010.rar
http://www.espa.gr/elibrary/110218_Egxeiridio_MANUAL%20OF%20MCS%20cof%20projects_ver2_.doc
http://www.espa.gr/elibrary/110218_Egxeiridio_MANUAL%20OF%20MCS%20cof%20projects_ver2_.doc
http://www.espa.gr/elibrary/110121_Odigos_Kentrikos_Logariasmos_ESPA.pdf
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 Οδηγίες προς τις ΕΥΔ/ΕΔΑ/ΕΦΔ για τις αλλαγές που προκύπτουν από την 

εφαρμογή του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και αφορούν στα 

συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΣΠΑ.  
ζ) Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/14-1-2002) «Εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας-Στήριξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων» και τις εκτελεστικές 

αυτού αποφάσεις. 

 

 

Α.2 ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 & 8 ΤΟΥ 

Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» 

ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 
Α.2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2  

«Υποδομές και υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου» 

 

Περιφέρεια Εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου  

 

Γενικός Στόχος - Στρατηγική 

Ο Γενικός Αναπτυξιακός στόχος του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρεται στη 

βελτίωση της προσπελασιμότητας, κυρίως των εσωτερικών και τουριστικών ζωνών 

της Περιφέρειας, από και προς τα βασικά δίκτυα, τις πύλες εισόδου – εξόδου της 

Περιφέρειας και τα αστικά / εμπορικά και διοικητικά κέντρα της. 

 

Ειδικοί Στόχοι 

Ο Γενικός Στόχος εξυπηρετείται / επιτυγχάνεται με την επίτευξη των τριών ειδικών 

στόχων οι οποίοι αναφέρονται: 

α) στη βελτίωση και επέκταση του Εθνικού οδικού δικτύου 

β) στη βελτίωση και επέκταση του επαρχιακού / διαδημοτικού και ενδοδημοτικού 

δικτύου  

γ) στην αναβάθμιση / επέκταση των βασικών λιμενικών υποδομών 

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Παρεμβάσεων 

Οι προαναφερόμενοι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας, θα επιτευχθούν με την 

υλοποίηση των παρακάτω δύο βασικών κατηγοριών παρεμβάσεων. 

 

Οδικά έργα / οδικές μεταφορές 

Σ’ αυτή την κατηγορία μεταφορικών υποδομών προβλέπεται να 

πραγματοποιηθούν: 

α) Έργα συμπλήρωσης ή / και βελτίωσης του εθνικού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας, το οποίο συνδέει τουριστικές περιοχές με αστικά κέντρα ή / και με 

βασικά δίκτυα, καθώς επίσης και παρακαμπτήριες οδοί αστικών ή ημιαστικών 

κέντρων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δράσεων που απαιτούνται για 

τη λειτουργική ολοκλήρωση των αντίστοιχων έργων του Προγράμματος της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 - 2006. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Εθνικές οδοί», με κωδικό: (22) 

β) Έργα κατασκευής ή / και βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας, το οποίο συνδέει οικιστικά σύνολα της Περιφέρειας με 

τουριστικούς / πολιτιστικούς πόρους, Δήμους ή / και Δημοτικά Διαμερίσματα, 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
http://www.espa.gr/elibrary/Egkyklios_Kallikratis_ESPA_030211.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/Egkyklios_Kallikratis_ESPA_030211.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/Egkyklios_Kallikratis_ESPA_030211.pdf
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με βασικά οδικά δίκτυα ή λιμάνια, καθώς και παρακαμπτήριες οδοί ημιαστικών 

κέντρων ή / και οικισμών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των δράσεων 

που απαιτούνται για τη λειτουργική ολοκλήρωση αντίστοιχων έργων του 

Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2000 – 2006. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Περιφερειακές – τοπικές οδοί», με κωδικό: (23) 

Οι δράσεις βελτίωσης και επέκτασης του οδικού δικτύου της Περιφέρειας 

συμπληρώνονται και με τον κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή μεταφορά / 

μετακίνηση επιβατών και αγαθών. 

 

Λιμενικά έργα / θαλάσσιες μεταφορές 

Όσον αφορά στις λιμενικές υποδομές, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν 

παρεμβάσεις βελτίωσης των χερσαίων ή / και των θαλάσσιων υποδομών σε 

επιβατικά κυρίως λιμάνια της Περιφέρειας, για εκσυγχρονισμό ή / και επέκταση 

των εγκαταστάσεών τους. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική Προτεραιότητα: 

«Λιμένες», με κωδικό: (30) 

 

Αναμενόμενες Επιπτώσεις  

α) Βελτίωση των συνδέσεων περιοχών με αγροτικές, μεταποιητικές και τουριστικές 

δραστηριότητες με τους οδικούς άξονες της Περιφέρειας και τα αστικά κέντρα.  

β) Βελτίωση της προσπελασιμότητας και της διασύνδεσης τουριστικών ζωνών με 

πύλες εισόδου / εξόδου. 

γ) Βελτίωση της προσπελασιμότητας και κυκλοφοριακή εξυγίανση των οδικών 

αρτηριών   

δ) Βελτίωση της ασφάλειας / μείωση τροχαίων ατυχημάτων. 

ε) Ενίσχυση της εσωτερικής συνοχής και της άρσης των ανισοτήτων στο 

εσωτερικό της Περιφέρειας.  

 

Δείκτες Μέτρησης / εκτίμησης εκροών (πραγματοποίησης) και 

Αποτελέσματος 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2013 

Δ
Ε
ΙΚ

Τ
Ε
Σ
 Ε

Κ
Ρ
Ο

Ω
Ν

 Βελτίωση - κατασκευή 
εθνικής οδοποιίας 

χλμ. 1.250 35 

Βελτίωση - κατασκευή οδών 
εκτός αυτοκινητοδρόμων και 
εθνικής οδοποιίας 

χλμ. 4.600 45 

Λιμένες που αναβαθμίζονται αριθμός 11 3 

Δ
Ε
ΙΚ

Τ
Ε
Σ
 

Α
Π

Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ

Α
Τ
Ο

Σ
 

Παρεμβάσεις βελτίωσης / 
αναβάθμισης - κατασκευής 
οδικού δικτύου επί του 

υφιστάμενου 

% 2,4* 1,37 

Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
λιμένων επί των 
υφιστάμενων 

% 36,0* 27,3 

*Αποτελέσματα των παρεμβάσεων του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Ενδεικτικός Κατάλογος Δικαιούχων 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας Προκήρυξης, Πίνακας με τους 

Δικαιούχους των ενταγμένων πράξεων ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας. 

Χρηματοδότηση 

Συνολικός προϋπολογισμός : 119.411.765 

Δημόσια Δαπάνη : 119.411.765 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) : 101.500.000 

Εθνική Συμμετοχή :  17.911.765 

Άλλη χρηματοδότηση : 0 

 

 
Α.2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8  

«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» 

 

Περιφέρεια Εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου  

 

 

Γενικοί Στόχοι – Στρατηγική  

Οι Γενικοί Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας αναφέρονται στα εξής: 

α) Βελτίωση των συνθηκών προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος, ως κυρίαρχοι πόροι για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά 

και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

β) Βελτίωση των προϋποθέσεων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, στόχος ο οποίος 

και αυτός έχει άμεση σχέση με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ενώ συμβάλει 

στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά 

ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες. 

γ) Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου της Περιφέρειας. 

 

Ειδικοί Στόχοι 

Οι τρεις αυτοί Γενικοί Στόχοι επιτυγχάνονται σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό, σε 

σχέση με την επίτευξη του συνόλου ή μέρους των παρακάτω ειδικών στόχων. 

α) Ανάδειξη μνημείων / αρχαιολογικών χώρων 

β) Αναβάθμιση ή / και αύξηση της δυναμικότητας και λειτουργικότητας των 

κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, υγείας – πρόνοιας) 

γ) Αύξηση της λειτουργικότητας και των αστικών και ημιαστικών κέντρων της 

Περιφέρειας 

δ) Βελτίωση των συνθηκών ή / και αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού της 

Περιφέρειας και των επισκεπτών σε πόσιμο νερό, με παράλληλη μείωση των 

απωλειών νερού  

ε) Προστασία του περιβάλλοντος από στερεά και υγρά απόβλητα  

στ) Αναζωογόνηση των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών  

ζ) Προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και ευαίσθητων περιοχών 

 

Ενδεικτικές Κατηγορίες Παρεμβάσεων 

Οι παραπάνω αναφερόμενοι στόχοι θα επιτευχθούν με την υλοποίηση των 

παρακάτω βασικών κατηγοριών δράσεων: 

α) Πολιτισμός 

 Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας προβλέπεται να προστατευτούν και 

να αναδειχθούν οι σχετικοί πόροι ή / και να βελτιωθούν οι υποδομές που 

συμβάλλουν στην αύξηση του βαθμού επισκεψιμότητας στους 

αρχαιολογικούς χώρους της Περιφέρειας, στα Βυζαντινά και μεταβυζαντινά ή 

/ και νεότερης ιστορίας μνημεία. 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 

με κωδικό: (58) 

 Επίσης σ’ αυτή την κατηγορία δράσεων, προγραμματίζεται να δημιουργηθούν 

ή / και να βελτιωθούν ιδιαίτερες πολιτιστικές υποδομές, κυρίως μουσεία 

αρχαιολογικά, θεματικά, καθώς και άλλες υποδομές νεότερου πολιτισμού, οι 

οποίες συμβάλλουν στη διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού 

προϊόντος της Περιφέρειας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής», με κωδικό: (59) 

 

β) Υγεία και λοιπές υποδομές κοινωνικής αλληλεγγύης 

Σε αυτή την κατηγορία δράσεων περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν, 

κυρίως, σε υποδομές εκπαίδευσης, σε υποδομές υγείας-πρόνοιας και σε άλλες 

κοινωνικές υποδομές. 

Όσον αφορά στις υποδομές εκπαίδευσης, προβλέπονται:  

 Η ανάπτυξη (προμήθεια) σύγχρονου εργαστηριακού και τεχνολογικού 

εξοπλισμού των μονάδων, των εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών όλων των 

βαθμίδων και επιπέδων εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στη συμπλήρωση 

και ολοκλήρωση του σχετικού εξοπλισμού. 

 Η αναβάθμιση και δημιουργία κτιριακών υποδομών σε όλες τις βαθμίδες και 

τα επίπεδα εκπαίδευσης, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ανάγκες 

λειτουργίας αιθουσών, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κλπ 

 Η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δομών με την υποστήριξη συστημάτων 

δικτύωσης και επικοινωνιών.  

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Υποδομές στον Τομέα της Εκπαίδευσης», με κωδικό: (75). 

 Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών περίθαλψης, προβλέπεται 

να βελτιωθούν οι κτιριακές υποδομές και ο εξοπλισμός των Κέντρων Υγείας 

ή / και περιφερειακών ιατρείων της Περιφέρειας, ενώ προγραμματίζεται, να 

συμπληρωθούν τυχόν ελλείψεις κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού 

νοσοκομειακών μονάδων της Περιφέρειας, καθώς και υποδομές διαχείρισης 

αποβλήτων και λοιπές παρεμβάσεις σε νοσηλευτικές μονάδες, οι οποίες 

σχετίζονται και με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται 

ενδεικτικά, τόσο στην δημιουργία νέων υποδομών, όσο και στον 

εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής 

των μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, για την 

κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών και μικρών νησιών, εφ όσον είναι 

αναγκαίο, θα προβλεφθούν κινητές μονάδες, ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη 

δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

 Όσον αφορά στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση 

των υφιστάμενων υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των 

υποδομών  τους, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης 

προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον 

έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραμμάτων 

υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται να 

προωθηθούν συντονισμένες δράσεις προγραμμάτων πρόληψης και 

προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε 

ειδικές κατηγορίες πληθυσμού. 
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 Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις σε Β’θμιες και Γ’θμιες μονάδες περίθαλψης 

αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν 

απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων. 

Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών η άρση των 

περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρεμβάσεων, θα επιδιωχθεί η 

δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.  

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Υποδομές στον Τομέα της υγείας», με κωδικό: (76). 

 Για την εξυπηρέτηση / αποδέσμευση του γυναικείου πληθυσμού εργάσιμης 

ηλικίας της Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν στην Αγορά Εργασίας, 

καθώς και για τη βελτίωση της παρεχόμενης υποστήριξης ατόμων που 

χρειάζονται βοήθεια, προβλέπονται δράσεις βελτίωσης, επέκτασης ή / και 

δημιουργίας των αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών, σύμφωνα με τις 

αντίστοιχες πληθυσμιακές συγκεντρώσεις σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο. 

Παράλληλα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας και για την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, 

προβλέπονται δράσεις/έργα εξυπηρέτησης προστασίας και κοινωνικής 

ένταξης ατόμων με αναπηρία και άλλων κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. 

 Πιο συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στις Κοινωνικές Υποδομές αναφέρονται 

ενδεικτικά σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών για δομές 

ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή 

διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, επέκταση και δημιουργία δομών 

βραχείας νοσηλείας, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης και διαμόρφωση 

των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών.  

 Τα είδη / κατηγορίες των προαναφερόμενων παρεμβάσεων θα είναι απόλυτα 

συναφή με το συνολικό σχεδιασμό της στρατηγικής υγείας του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συμβάλλουν στην επίτευξη των 

στόχων του ΕΣΠΑ, για το συγκεκριμένο τομέα. 

 Στο πλαίσιο δε του συντονισμού των δράσεων του Προγράμματος με την 

εθνική πολιτική του τομέα της υγείας, θα εξασφαλίζεται κατά την 

εξειδίκευσή του, από τα αρμόδια όργανα σε κεντρικό επίπεδο. 

 

Παράλληλα, δύναται να υλοποιηθούν ειδικές παρεμβάσεις, με στόχο την 

προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των κρατουμένων σε 

σωφρονιστικά καταστήματα της Περιφέρειας (π.χ. εκσυγχρονισμός του 

εξοπλισμού των παραγωγικών εργαστηρίων τους. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Άλλες Κοινωνικές Υποδομές», με κωδικό: (79). 

 Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στον τομέα της Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης στην Περιφέρεια, προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και 

λειτουργίας υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με στόχο την ενίσχυση της 

κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

Περιφέρειας.  

 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στην Θεματική 

Προτεραιότητα: «Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και 

την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην 

απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά 

εργασίας και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπως πχ με την 

ευχερέστερη πρόσβαση στη φροντίδα παιδιών και εξαρτώμενων προσώπων», 

με κωδικό: (69). 
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γ) Διαφοροποίηση του αναπτυξιακού προτύπου  

 Προβλέπονται δράσεις προώθησης περιοχών φυσικού κάλλους και 

δημιουργία δημόσιων τουριστικών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση των 

προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη εναλλακτικών 

μορφών τουρισμού, καθώς και δράσεις προώθησης / προβολής του 

αναβαθμισμένου τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, 

προβλέπεται η ενίσχυση ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων, με ανάδειξη και 

αξιοποίηση της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, προστασία και 

ορθολογική διαχείριση, με παράλληλη τουριστική αξιοποίηση, των φυσικών 

πόρων της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στις εσωτερικές / ορεινές και ημιορεινές 

ζώνες, καθώς επίσης και με ενίσχυση του θρησκευτικού, συνεδριακού και 

επιχειρηματικού τουρισμού. Παράλληλα δε, με ορθολογικό σχεδιασμό και στο 

πλαίσιο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό, θα 

ενισχυθούν τουριστικές υποδομές ανάλογης κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη 

τη φέρουσα ικανότητα και τις προτεραιότητες τουριστικής ανάπτυξης σε 

συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας. 

Όσον αφορά στις δράσεις προστασίας και προώθησης περιοχών φυσικού 

κάλλους, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος, προβλέπεται να 

γίνουν παρεμβάσεις μικρής κλίμακας σε περιοχές οι οποίες δεν υπόκεινται σε 

διαχείριση από Φορέα Διαχείρισης ή άλλο οργανωτικό σχήμα διαχείρισης, ή 

περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος που δεν υπόκεινται στις 

προηγούμενες κατηγορίες αλλά εμπίπτουν στην περιοχή δικαιοδοσίας τους.  

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στις Θεματικές 

Προτεραιότητες: «Προώθηση των Φυσικών Πόρων», με κωδικό: (55) και 

«Άλλη συνδρομή για τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών» με κωδικό: 

(57). 

 Με δεδομένες τις έντονες, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδοπεριφερειακές / 

τοπικές ανισότητες, κυρίως μεταξύ ορεινών / μειονεκτικών περιοχών και 

παραθαλάσσιων περιοχών ή / και αστικών και ημιαστικών κέντρων, αλλά και 

με τη δημιουργία πολεοδομικών ή κοινωνικών πιέσεων, στα επιβαρυνόμενα 

αστικά ή ημιαστικά κέντρα της Περιφέρειας, διαπιστώνεται η ανάγκη 

Ολοκληρωμένων αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Στόχος αυτών των 

παρεμβάσεων είναι η αύξηση της λειτουργικότητας των αστικών και 

ημιαστικών κέντρων της Περιφέρειας. 

 

Πέραν της Καλαμάτας, η οποία έχει επιλεγεί στο ΕΣΠΑ ως πόλος ανάπτυξης, 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχουν επιλεγεί άλλα πέντε αστικά κέντρα 

της Περιφέρειας για παρεμβάσεις Αστικής αναγέννησης / αναζωογόνησης, με 

δεδομένη την ιδιαιτερότητα της σημασίας των αστικών και ημιαστικών 

κέντρων της Περιφέρειας, λαμβανομένου υπόψη και του τουριστικού 

χαρακτήρα των κέντρων αυτών. 

 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την Αστική και Αγροτική 

Αναγέννηση», με κωδικό: (61) 

 

δ) Περιβαλλοντική προστασία και πρόληψη κινδύνων  

Προβλέπονται μια σειρά παρεμβάσεων, όπως: 

 Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό 

Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) με ενδεικτικές κατηγορίες 

πράξεων: 
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o Δημιουργία ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ 

o Δημιουργία ΧΥΤ Αδρανών 

o Αποκατάσταση ΧΑΔΑ 

o Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική: «Διαχείριση 

Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων», με κωδικό: (44) 

 

 Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και διανομή του πόσιμου νερού, 

για μείωση των απωλειών και κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές 

οξύνονται το καλοκαίρι στις τουριστικές περιοχές. Στο πλαίσιο αυτής της 

κατηγορίας παρέμβασης, προβλέπονται έργα συλλογής, διανομής και 

διαχείρισης πόσιμου νερού, με παράλληλη επέκταση ή / και αντικατάσταση 

παλαιών δικτύων που συμβάλλουν σε απώλειες ύδατος. 

Θεματική Προτεραιότητα: «Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)», με 

κωδικό: (45)  

 

 Κάλυψη κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος των αναγκών επέκτασης και 

αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων ΕΕΛ 

σε άμεση συμπληρωματικότητα με παρεμφερείς δράσεις του Ε.Π. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο κατά κύριο λόγο θα 

καλύψει τις ανάγκες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων στην Περιφέρεια, 

σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας και τα αντίστοιχα έργα-γέφυρα. Παράλληλα, 

στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας, δύνανται να υλοποιηθούν δράσεις 

επεξεργασίας λυμάτων σε μικρούς οικισμούς που δεν εμπίπτουν στη Γ’ 

Προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη και τις πιέσεις που δημιουργούνται 

κατά την τουριστική περίοδο σε περιοχές τουριστικής δραστηριότητας. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Επεξεργασία ύδατος (λύματα)», με κωδικό: (46) 

 

 Παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης καταστροφών 

από καιρικά φαινόμενα, όπως αντιπλημμυρικά έργα, αντισεισμική προστασία 

ή προστασία των ακτών. 

Οι προαναφερόμενες ενδεικτικές δράσεις υπάγονται στη Θεματική 

Προτεραιότητα: «Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

πρόληψη κινδύνων», με κωδικό: (54) 

 

Αναμενόμενες Επιπτώσεις 

 Ολοκλήρωση των υποδομών που διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής  

 Προστασία / διατήρηση και ορθολογική αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος 

 Κάλυψη των αναγκών σε υποδομές διαχείρισης στερεών απορριμμάτων . 

 Διάσωση, προβολή και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με παράλληλη 

ενδυνάμωση του σύγχρονου πολιτισμού και αύξηση επισκεπτών ιστορικών 

χώρων, μουσείων κλπ 

 Βελτίωση συνθηκών εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης. 

 Δημιουργία προϋποθέσεων αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 

 Συμβολή στην πρόληψη και αντιμετώπιση καταστάσεων υψηλού κινδύνου.  

 Δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και επισκεπτών της Περιφέρειας.  

 Διάχυση της ανάπτυξης, μέσω λειτουργικών διασυνδέσεων των ορεινών / 

μειονεκτικών περιοχών, με τα αστικά / ημιαστικά κέντρα και της Περιφέρειας. 
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Χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 10% - ρήτρα ευελιξίας 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παρόν Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα δύναται 

να χρηματοδοτήσει, κατά συμπληρωματικό τρόπο και εντός ορίου 10 % της 

κοινοτικής χρηματοδότησης του κάθε άξονα προτεραιότητάς του (εφεξής "ρήτρα 

ευελιξίας"), δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο συνδρομής του ΕΚΤ (εφεξής δράσεις 

ή παρεμβάσεις "τύπου ΕΚΤ"), εφόσον απαιτούνται για την ικανοποιητική 

υλοποίηση μιας πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος 

Άξονα Προτεραιότητας δύναται να γίνει χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τη 

χρηματοδότηση κατηγοριών παρεμβάσεων τύπου ΕΚΤ. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι 

σχετικές με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, όπως "Βοήθεια στο 

Σπίτι", "Κοινωνική Μέριμνα", "ΚΗΦΗ", οι οποίες εμπίπτουν στην πολιτική 

κοινωνικής συνοχής της Περιφέρειας.  

 

Δείκτες Μέτρησης / εκτίμησης εκροών (πραγματοποίησης) και 

Αποτελέσματος 

ΕΙΔΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ 2013 

Δ
Ε
ΙΚ

Τ
Ε
Σ
 Ε

Κ
Ρ
Ο

Ω
Ν

 

Μνημεία / αρχαιολογικοί 
χώροι που αναδεικνύονται 

Αριθμός 88 20 

Αίθουσες διδασκαλίας που 
αναβαθμίζονται / 
κατασκευάζονται 

Αριθμός 2.240 240 

Νοσοκομειακές Κλίνες που 
δημιουργούνται / 

αναβαθμίζονται 

Αριθμός 1.860* 600 

ΕΕΛ που αναβαθμίζονται αριθμός 19 4 

ΧΥΤΑ / ΧΥΤΥ που 
δημιουργούνται 

αριθμός 2 5 

Δ
Ε
ΙΚ

Τ
Ε
Σ
 Α

Π
Ο

Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ

Α
Τ
Ο

Σ
 

Μνημεία / αρχαιολογικοί 
χώροι που αναδεικνύονται 
(επί των υφιστάμενων) 

%  22,7 

Αίθουσες διδασκαλίας που 
αναβαθμίζονται / 

κατασκευάζονται (επί των 

υφιστάμενων) 

% 4,6** 10,7 

Νοσοκομειακές Κλίνες που 
δημιουργούνται / 
αναβαθμίζονται (επί των 
υφιστάμενων) 

% 37,7** 32,26 

Πληθυσμός που 
εξυπηρετείται από ΧΥΤΑ / 
ΧΥΤΥ 

% 13,0** 100% 

*  περιλαμβάνονται και οι 126 κλίνες των ιδιωτικών νοσοκομείων, για τις οποίες δεν 

προβλέπονται παρεμβάσεις 

** Αποτελέσματα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 

 

Ενδεικτικός Κατάλογος Δικαιούχων 

Περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της παρούσας Προκήρυξης, Πίνακας με τους 

Δικαιούχους των ενταγμένων πράξεων ανά Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας. 

 

 

Χρηματοδότηση 

Συνολικός προϋπολογισμός : 223.529.412 

Δημόσια Δαπάνη : 223.529.412 

Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) : 190.000.000 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Εθνική Συμμετοχή :  33.529.412 

Άλλη χρηματοδότηση : 0 

 

Το πλήρες κείμενο του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 βρίσκεται στην ιστοσελίδα 

www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής 

Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

 

 

Α.3 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Α.3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) είναι η παροχή 

υπηρεσιών υποστήριξης σε επιλεγμένους από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Δικαιούχους πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 8, όπως περιγράφονται 

στο κεφάλαιο Α.2 της παρούσας, προκειμένου να επιταχυνθούν ορθολογικά και 

αποτελεσματικά οι διαδικασίες υλοποίησης πράξεων των συγκεκριμένων Αξόνων 

Προτεραιότητας του ΔΕΠΙΝ, που αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την 

επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τίθενται κατ’ έτος με βάση το Μνημόνιο 

Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.   

 

 
Α.3.2 ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης συνίσταται στην υποστήριξη 

επιλεγμένων από την ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Δικαιούχων Πράξεων των 

Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 και αφορά όλο το 

φάσμα των ενεργειών και διαδικασιών που απαιτούνται από τους Δικαιούχους, 

καθώς και των απαραίτητων εργαλείων, για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση 

των έργων των συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας. 

 

Το έργο του Συμβούλου Υποστήριξης αναλύεται στις παρακάτω ενότητες: 

1. Υποστήριξη στην αναγκαία ολοκλήρωση Διοικητικής και Τεχνικής Ωριμότητας 

των έργων που έχουν αναλάβει την υλοποίησή τους συγκεκριμένοι Δικαιούχοι, 

ήτοι: 

 Υποστήριξη στον προσδιορισμό μελετών και ωρίμανσης πράξεων / 

υποέργων. 

 Υποστήριξη στη σύνταξη των Τευχών Διακήρυξης των υποέργων των 

ενταγμένων Πράξεων.  

 Υποστήριξη στον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών τόσο των έργων, όσο 

και των σχεδιαζόμενων αντικειμένων προς ανάθεση. 

 Υποστήριξη στη σύνταξη σχεδίων συμβάσεων. 

2. Παρακολούθηση των στοιχείων υλοποίησης των έργων και εξασφάλιση της 

πληρότητας φακέλων έργων που τηρούνται από την Υπηρεσία. 

3. Υποστήριξη στο σχεδιασμό / εφαρμογή / υλοποίηση / παρακολούθηση 

υποέργων που εκτελούνται με ίδια μέσα.  

4. Υποστήριξη στην παρακολούθηση της αποτελεσματικής εκτέλεσης των 

συμβάσεων που ανατίθενται σε τρίτους. Συγκεκριμένα: 

  Υποστήριξη στην παρακολούθηση εξέλιξης των συμβάσεων των 

Δικαιούχων με αναδόχους, ως προς την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 

και του συμβατικού φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

 Υποστήριξη στην πιστοποίηση εργασιών 

 Υποστήριξη στη σύνταξη / έγκριση ΑΠΕ. 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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5. Σύνταξη Εξαμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Έργων, Εξαμηνιαίων / 

Ετήσιων και Τελικών Αναφορών Προόδου Έργων, καθώς και υποβοήθηση των 

Υπηρεσιών των Δικαιούχων στην προετοιμασία των αντίστοιχων στοιχείων για 

την καταχώρησή τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ).  

6. Εντοπισμός τυχόν προβλημάτων σε ότι αφορά την πληρότητα και 

επιλεξιμότητα των δηλουμένων οικονομικών στοιχείων υλοποίησης 

συμβάσεων και προετοιμασία αιτημάτων χρηματοδότησης έργων. 

7. Οργάνωση και τήρηση λογιστικής αποτύπωσης των δαπανών και πληρωμών, 

καθώς και υποβοήθηση των Υπηρεσιών των Δικαιούχων στην προετοιμασία 

των αντίστοιχων στοιχείων για την καταχώρησή τους στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) (Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών).  

8. Προετοιμασία λογιστικών και διοικητικών αναφορών προόδου έργων, 

υποέργων / συμβάσεων.  

9. Καθορισμός προοπτικών / προβλέψεων εξέλιξης της εκτέλεσης έργων / 

υποέργων. 

10. Προτάσεις και διαδικασίες εξέλιξης της εκτέλεσης έργων / υποέργων. 

11. Σύνταξη / Συμπλήρωση τροποποιημένων Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενης 

Πράξης. 

12. Σύνταξη / Προετοιμασία Βεβαιώσεων Περαίωσης ή / και Δηλώσεων 

Ολοκλήρωσης Πράξεων. 

 

Οι υπηρεσίες υποστήριξης παρέχονται στους Δικαιούχους πράξεων του 

Προγράμματος, προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και στις απαιτήσεις των κανονισμών, όπως 

αυτές περιγράφονται στο πλαίσιο αναφοράς του κεφαλαίου Α.1 της παρούσης, 
όπως τροποποιούνται και ισχύουν. 

 

 

Α.3.3 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο ΣΤΥ, όπως προδιαγράφηκε προηγούμενα, θα 

αποτυπώνεται σε εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική 

Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου.  

 

Ι. Παραδοτέο Α. Αποτύπωση της κατάστασης των Αξόνων 

Προτεραιότητας 2 & 8 και οι πρώτες εκτιμήσεις  

Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των έργων των Αξόνων 

Προτεραιότητας 2 & 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ και κυρίως των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν ως προς την ωριμότητά τους, την διοικητική τους κατάσταση και 

των κρίσιμων σημείων για την αποτελεσματική ολοκλήρωσή τους. Στη συνέχεια 

περιλαμβάνει προτάσεις αντιμετώπισής τους, καθώς και κρίσιμες ενέργειες με τα 

χρονικά διαστήματα που αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν για την επιτυχή 

ολοκλήρωση των έργων αυτών (σχέδιο δράσης). Αυτό το σχέδιο μετά την 

παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτελεί σημείο Αναφοράς για τα 

επόμενα παραδοτέα.  

 

ΙΙ. Παραδοτέο Β. Μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις  

Κάθε συνοπτική μηνιαία έκθεση περιλαμβάνει κυρίως την εξέλιξη των οικονομικών 

μεγεθών των έργων των Δικαιούχων, τις προβλέψεις του επόμενου μήνα και τις 

κρίσιμες ενέργειες που πρέπει να γίνουν τον επόμενο μήνα σύμφωνα με το αρχικό 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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σχέδιο δράσης, της ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, όσον αυτό εξαρτάται από τη 

λειτουργία των Δικαιούχων πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 8. 

 

ΙΙI. Παραδοτέο Γ. Τριμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων  

Κάθε τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων θα περιλαμβάνει πέραν της αναλυτικής 

καταγραφής των ενεργειών του ΣΤΥ κατά το διαρρεύσαν τρίμηνο, την πρόοδο των 

Αξόνων Προτεραιότητας 2 & 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο 

δράσης και πιθανές προσαρμογές, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των 

συγκεκριμένων Αξόνων Προτεραιότητας. Για τα τρίμηνα, τα οποία συμπίπτουν με 

την αναφορά πεπραγμένων στις εξαμηνιαίες εκθέσεις, δεν υποβάλλονται 

αντίστοιχες ξεχωριστές τριμηνιαίες εκθέσεις. 

 

ΙV. Παραδοτέο Δ. Εξαμηνιαίες Εκθέσεις πεπραγμένων 

Κάθε εξαμηνιαία έκθεση πεπραγμένων θα περιλαμβάνει, πέραν των στοιχείων του 

παραδοτέου Γ για το αντίστοιχο τρίμηνο, ένα κεφάλαιο αυτοαξιολόγησης του 

έργου του ΣΤΥ, στο οποίο θα αναλύονται και θα αξιολογούνται οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες, καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας τόσο 

του ΣΤΥ, όσο και των Δικαιούχων, με ανάλυση των παραμέτρων, (εσωτερικών και 

εξωτερικών) που συμβάλλουν σ’ αυτή. 

 

V. Παραδοτέο Ε. Έκθεση ολοκλήρωσης  

Η έκθεση ολοκλήρωσης θα περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων των πεπραγμένων 

της τελευταίας περιόδου και μία συνολική εικόνα του έργου του ΣΤΥ για όλη την 

περίοδο και μία αποτίμηση του έργου, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. 

 

VI. Παραδοτέο ΣΤ. Έκτακτες Εκθέσεις  

Έκτακτες εκθέσεις και τυχόν ενημερωτικά σημειώματα, σύμφωνα με τις ανάγκες 

διαχείρισης και υλοποίησης του Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου και 

ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία των συνεδριάσεων της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και των Ετήσιων Συναντήσεων με την ΕΕ. 

 

 
Α.3.4 ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ  

 Όλα τα παραπάνω Παραδοτέα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο στην 

Αναθέτουσα Αρχή σε τρία (3) αντίγραφα, ενώ υποβάλλονται και σε 

ηλεκτρονική μορφή. 

 Το Παραδοτέο Α, θα υποβληθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 Κάθε Παραδοτέο Β, υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του 

μήνα αναφοράς. 

 Κάθε Παραδοτέο Γ και Δ, υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών απο τη λήξη 

της περιόδου αναφοράς. 

 Το Παραδοτέο Ε, θα υποβληθεί με τη λήξη της σύμβασης. 

 Κάθε Παραδοτέο ΣΤ, υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία 

που θα ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.   
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Κάθε έκθεση θα πρέπει να παρουσιάζει τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν την 

περίοδο που αναφέρεται, σύμφωνα με το περιεχόμενο που περιγράφεται 

παραπάνω. 

Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές 

κλπ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν κάθε έκθεση σε Παραρτήματα.  

 

 

Α.4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Το έργο του ΣΤΥ έχει διάρκεια είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 400.000,00 €, πλέον του 

νομίμου Φ.Π.Α. 23%, ύψους 92.000,00 €, ήτοι συνολικά 492.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ ΕΠ0268 με 

κωδικό 2011ΕΠ02680051 

 

 

 

 

Α.5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η επιλογή του Αναδόχου παροχής των υπηρεσιών θα γίνει με την ανοικτή 

διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 11α του άρθρου 2 του Π.Δ. 60/2007.  

Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι της «πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 51 του Π.Δ. 

60/2007.  

 

 

Α.6 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο 

και στην έδρα του Αναδόχου. Σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετακίνηση 

στελεχών του Αναδόχου εκτός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή εκτός της έδρας 

του (στην Ελλάδα ή το εξωτερικό) στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου του, όπως 

αυτό περιγράφεται στα προηγούμενα (Α.3.2), οι δαπάνες βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει οποιοδήποτε εξοπλισμό (π.χ 

μηχανογραφικό) που είναι απαραίτητος για την παροχή των υπηρεσιών του. 

 

 

Α.7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. 

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να 

απευθύνονται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 

22100 Τρίπολη Αρκαδίας. 

Στην ιστοσελίδα www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr διατίθενται η περιληπτική 

και αναλυτική προκήρυξη, το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ 2007-2013, το εγκεκριμένο 

κείμενο του ΔΕΠΙΝ 2007-2013, το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί 

μέχρι σήμερα και συνθέτουν το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και τα 

έργα που έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα.  
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Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Οι παραλαμβάνοντες 

την προκήρυξη, θα πρέπει να προσκομίσουν πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπικής σύνδεσης (fax), 

e-mail). 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) 

συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 

προκήρυξης μέχρι και την 12η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 23/03/2012 και ώρα Ελλάδος 

14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει στις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν το 

αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. Οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από 

όλες τις απαντήσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής. Οι 

αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα 

Αρχή. Κανένας προσφέρων δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί 

προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΜΕΡΟΣ B’ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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Β.1 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο που 

διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και ειδικότερα: 

 Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και 

την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Νοεμβρίου 2005», 

 Τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995) «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 

 Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», οι 

οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά και όπου αυτό χωρεί και δεν έρχονται σε 

αντίθεση με την παρούσα προκήρυξη παροχής υπηρεσιών, 

 Το Π.Δ 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση 

των αντίστοιχων πόρων»  

 Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010) «Δικαστική προστασία 

κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 

(L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου 1992 

(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», 

 Το N. 3614/2007 (ΦΕΚ Α’ 267/2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της 10ης Νοεμβρίου 2009 «για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005, όσον αφορά τα 

τυποποιημένα έντυπα προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο 

πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 

92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου», 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της 28ης Νοεμβρίου 2007 «για 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ, περί των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV». 

 

 

Β.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο παρών ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός διενεργείται με σκοπό την 

επιλογή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δικαιούχων Πράξεων των Αξόνων 

Προτεραιότητας 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, με βάση τις διατάξεις του π.δ 

60/2007 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας. 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 78, 

του π.δ 60/2007:Παράρτημα ΙΙ Α, Κατηγορία 11 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

σε θέματα διαχείρισης και συναφείς υπηρεσίες» (αριθ. αναφοράς CPC 865 και 

866, αριθ. αναφοράς CPV 79400000-8 και 79410000-1). 
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Β.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Β.3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤ0ΧΗΣ 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ενώσεις ή συμπράξεις 

αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία ενός Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, 

την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του 

ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων, η οποία συνήφθη στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του 

Γύρου της Ουρουγουάης (GATT). Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν 

προσφορά μόνα τους ή στο πλαίσιο ένωσης θα πρέπει να έχουν συσταθεί 

και να λειτουργούν τουλάχιστον τρία χρόνια πριν την ημερομηνία λήξης 

υποβολής των προσφορών.  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, 

εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε τομείς εκπόνησης 

ή / και επίβλεψης μελετών τεχνικών έργων, καθώς και σε τομείς περιφερειακής 

ανάπτυξης και προγραμματισμού, σε συναφείς δραστηριότητες με το αντικείμενο 

του παρόντος έργου και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της 

παρούσας. Επίσης σε τομείς υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων / Δικαιούχων για την 

ωρίμανση έργων προς ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.  
 
 

Β.3.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΩΣΕΩΝ 

Στην περίπτωση των Ενώσεων δεν απαιτείται οι προσφέροντες να έχουν λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στην περίπτωση που Ένωση 

ανακηρυχθεί Προσωρινός Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει 

συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: 

(α) να έχει περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στον Κ.Β.Σ ή 

(β) να έχει περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας 

σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.  

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αδιαιρέτως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, για 

την εκτέλεση του έργου. 

 

 
Β.3.3 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  

Εναλλακτικές προσφορές, δεν γίνονται δεκτές και ο προσφέρων που τις υποβάλλει 

αποκλείεται από την συνέχεια της διαδικασίας. 

Επισημαίνεται ότι κάθε προσφέρων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να 

μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφορές, στον παρόντα διαγωνισμό. Όλες οι 

Προσφορές στις οποίες συμμετέχει, είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος μιας υποψήφιας 

ένωσης προσώπων ο ίδιος Συμμετέχων (π.χ. ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή μια 

Κοινοπραξία ή ένωση προσώπων), αποκλείονται από το Διαγωνισμό. 
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Β.3.4 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ 

1. Δεν μπορούν να προβλέπονται στην Ομάδα έργου των υποψηφίων αναδόχων 

πρόσωπα τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς επί της παρούσας 

προκήρυξης, συμμετέχουν ως μέλη της Ομάδας Έργου του Συμβούλου 

Αξιολόγησης του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013, είτε σε ανακηρυχθέντα ανάδοχο, είτε 

σε προσφέροντα, εφ’ όσον δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός του 

Συμβούλου Αξιολόγησης. 

2. Ο Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) που θα αναδειχθεί από το 

διαγωνισμό, δεν δικαιούται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασής του 

να αναλάβει υπηρεσίες Συμβούλου Αξιολόγησης ή ελέγχου έργων των Αξόνων 

Προτεραιότητας 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ, χρησιμοποιώντας στην Ομάδα έργου 

του Συμβούλου Αξιολόγησης ή ελέγχου έργων, οποιαδήποτε από τα μέλη της 

Ομάδας έργου – συμπεριλαμβανομένου του ΥΣΤΥ – που προβλέπονται στη 

σύμβαση του έργου του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης. 

3. Στη στελέχωση του ΣΤΥ δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά 

την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, εργάζονταν με εξηρτημένη σχέση 

εργασίας ή σύμβαση εργασίας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ή 

προσέφεραν υπηρεσίες καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ΕΔΑ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, ή είναι υπάλληλοι της ΜΟΔ ΑΕ. 

 

 

Β.4 ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Β.4.1 Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών όσοι 

δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43 του 

Π.Δ. 60/2007 και άρθρο 6 παρ. 2 ΠΔ 118/2007 και συγκεκριμένα εάν: 

1. Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των 

προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που 

απαριθμούνται κατωτέρω: 

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 

άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, 

β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης 

του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 

1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων, 

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες 

δραστηριότητες, 

ε) Υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), 

πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία 

(235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης 

νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης· 

2. Ένας προσφέρων ή -σε περίπτωση που είναι ένωση προσώπων- 

έστω και ένας συμμετέχων στην ένωση οικονομικός φορέας: 

α) Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
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προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις, 

β) Εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε 

άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, 

νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, 

γ) Καταδικάσθηκε με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα που αφορά την 

επαγγελματική διαγωγή, 

δ) Έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του 

ιδιότητα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την 

αναθέτουσα αρχή, 

ε) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

στ) Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την 

πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της 

χώρας της αναθέτουσας αρχής, 

ζ) Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως 

υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται. 

 

 

Β.4.2 Αποκλείεται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών ο Προσφέρων ο οποίος: 

α) Δεν θα υποβάλει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη, 

β) Δεν θα υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην 

παρούσα προκήρυξη, ή/και παραβεί οποιαδήποτε υποχρέωση από τις 

αναφερόμενες στην παρούσα προκήρυξη, 

γ) Απώλεσε το δικαίωμα να συμμετέχει σε δημόσιους διαγωνισμούς με 

απόφαση άλλης δημόσιας υπηρεσίας η ΝΠΔΔ ή φορέα του Ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 

δ) Στο πρόσωπο του συντρέχει ασυμβίβαστο κατά τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο Β.3.4 της παρούσας, και  

ε) Είναι νομικό πρόσωπο και δεν έχει συσταθεί και λειτουργεί τουλάχιστον 

τρία χρόνια πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών.  

 

 

Β.4.3 Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω 

λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην 

κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο 

συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά 

αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

 

Β.5 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Β.5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 04/04/2012 και ώρα Ελλάδος 

14:00. 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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2. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, 

εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού. 

3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι 

έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου 

τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

θα ενημερώνονται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή για τον τόπο, την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης κάθε υποφακέλου των προσφορών.  

4. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στην 

ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη 

Αρκαδίας. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην 

προαναφερθείσα υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών του διαγωνισμού. 

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της 

ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

5. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη) ή μέσω εταιρίας 

ταχυμεταφορών (courier). Ισχύει όμως μόνο στην περίπτωση που έχει λάβει 

εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 

 

 
Β.5.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση 

στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, 

εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα 

έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα 

μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Οι προσφορές θα περιλαμβάνουν πίνακες περιεχομένων, θα είναι 

δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση μπορεί να είναι 

διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις 

(σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 

προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής 

και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και 

γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

3. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν μόνον εγγράφως, συμπληρωματικές 

διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης.  

 

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη παρέχονται το 

αργότερο έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που 

έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών και εφόσον αυτά έχουν ζητηθεί 

εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή 

της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

Οι διευκρινίσεις που ζητούνται και οι απαντήσεις που θα δίνονται θα αναρτώνται 

και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (http:// www.dytikiellada-

peloponnisos-ionio.gr .) ενώ θα αποστέλλονται και γραπτώς στον ερωτώντα. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 

τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Β.5.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

έξι (6) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες 

ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν 

μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

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

της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το 

αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο 

δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

 
Β.5.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η αμοιβή του ΣΤΥ θα καθοριστεί με βάση την οικονομική προσφορά που υποβάλλει 

κάθε προσφέρων για την εκτέλεση του έργου.  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

492.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

Οι προσφερόμενες τιμές αναφέρονται στη συνολική αμοιβή για τις υπηρεσίες που 

θα προσφέρει ο ΣΤΥ και είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  

 

 
Β.5.5 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα 

στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα τρία αυτά αντίτυπα 

και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα 

είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 

τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.  

2. Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και τη 

διεύθυνση του διαγωνιζομένου καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

Προσφορά 

Προκήρυξη Νο: 1/2012 (350/6-02-2012 Απόφαση) 

Ανοικτός Δημόσιος Διεθνής Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου στο έργο: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013»  

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Περιφέρειας 

Πελοποννήσου  

Ημερομηνία Διαγωνισμού: (05/04/2012) 

 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 

να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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3. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει 

να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την 

προσφορά.  

4. Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 

σφραγισμένους επιμέρους Υποφακέλους: 

α) Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα,  

β) Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα,  

γ) Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) 

πρωτότυπο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων.  

 

Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Β.6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

 
Β.6.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, 

στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι δικαιολογητικά με την ίδια σειρά 

και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός 

Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων: 

1. Αίτηση συμμετοχής: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή στην 

οποία πρέπει να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση 

υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση 

ένωσης/κοινοπραξίας από τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό 

από τους συμμετέχοντες στην ένωση/σύμπραξη ή από τους εκπροσώπους όλων 

των μελών). Στην αίτηση αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν 

αντικλήτου. 

2. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα έχει συνταχθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.6.3 παρακάτω της παρούσας 

προκήρυξης. 

3. Έγκριση συμμετοχής & ορισμός νομίμου εκπροσώπου: Πρακτικά 

αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των 

διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή απόφαση του δεσμεύοντος 

φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος, για την έγκριση 

συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 

εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος 

απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις 

κείμενες διατάξεις), καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο Διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσκομίζονται: 

α) πρακτικό  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  (σε περίπτωση Α.Ε.) ή 

απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), κάθε 

μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας, η οποία θα αναφέρει: 

 Την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

 Την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας, τα οποία θα αναφέρονται ονομαστικά. 

 Το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε 

μέλος της Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου. 
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 Τον ορισμό κοινού εκπροσώπου της ένωσης / κοινοπραξίας για το 

Διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης / κοινοπραξίας 

για το Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.  

 Τον Συντονιστή/ επικεφαλής της Ένωσης. 

 Ότι τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας  που υπέβαλαν προσφορά 

ευθύνονται αλληλεγγύως, αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον 

τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας 

επιτηδευματιών) ή Εταιρεία του εμπορικού δικαίου. 

 Ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η Εταιρεία θα συσταθεί 

με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 

παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά 

την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια 

φορολογική αρχή. 

 Ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και 

εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

β) Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της ένωσης / κοινοπραξίας 

υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους τους με το οποίο 

συμφωνείται : 

 ότι όλα τα μέρη της ένωσης / κοινοπραξίας αποδέχονται τη σύσταση και 

συμμετοχή στην ένωση / κοινοπραξία για την υποβολή κοινής 

προσφοράς στον παρόντα Διαγωνισμό, 

 ότι τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ΄ 

ολοκλήρου και εξ΄ αδιαιρέτου υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκτέλεση του αντικειμένου και την τήρηση των όρων της 

σύμβασης 

 ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον 

τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας 

επιτηδευματιών) ή Εταιρεία του εμπορικού δικαίου, 

 ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που 

προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, ή η Εταιρεία θα συσταθεί 

με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η 

παρούσα Προκήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά 

την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια 

φορολογική αρχή, 

 

καθώς και στο οποίο θα ορίζονται : 

 

 το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος 

της Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου. 

 ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης / κοινοπραξίας για το Διαγωνισμό και ο 

τυχόν  αντίκλητος της ένωσης / κοινοπραξίας για το Διαγωνισμό με 

πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.  

 ο Συντονιστής / επικεφαλής της Ένωσης. 

4. Σύσταση νομικού προσώπου: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, 

επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του 

που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου του 

προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ 

δημοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο 
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πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και οι τυχόν μεταγενέστερες 

τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης, όπου αυτή 

προβλέπεται. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την 

αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των 

προσφερόντων, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνονται τα εξής: 

α) Τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 

β) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις 

προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους 

όρους της παρούσας. 

γ) Ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου 

έργου. 

δ) Ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με 

οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση 

του διαγωνισμού. 

ε) Ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 

στ) Ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

 δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 

του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007,  

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του 

εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 

118/2007, 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 

2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007,  

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ 

της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 κατάσταση και 

 δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ασυμβιβάστου, όπως αυτές ορίζονται 

στην παράγραφο  Β.3.4 της παρούσας. 

ζ) Ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 

προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 

118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

του ΠΔ 118/2007. 

η) Ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και 

ακριβή. 

 

Αν ο συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, θα δηλώνεται στην Υπεύθυνη δήλωση ότι 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και εδαφ. γ της παραγράφου 2 

του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/2007, δεν διαπράχθηκαν από τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και από τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.). 
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Β.6.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά: 

 

Β.6.2.1 Δικαιολογητικά πιστοποίησης οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής ικανότητας 

Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την χρηματοπιστωτική και οικονομική 

ικανότητά τους προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα 

ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις 

ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2009, 2010 και 2011), καθώς και 

καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην 

κατάρτιση και δημοσίευσή τους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2011 δεν έχει δημοσιευθεί 

νόμιμα, οι προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου 

από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2011. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να 

συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος 

Εργασιών για τη χρήση 2011 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου 

αποτελείται αυτός.  

 

Στην περίπτωση που οι χρήσεις δεν λήγουν την 31-12 αλλά άλλη ημερομηνία ως 

τρεις προηγούμενες χρήσεις λογίζονται οι τρεις τελευταίες χρήσεις που έχουν λήξει 

κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην επίσημη εφημερίδα της 

Ε.Ε. 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου που δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες χρήσεις, 

είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

 

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 

χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου 

σχετικού εγγράφου. 

Σε περίπτωση ένωσης – σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξης. 

 
Β.6.2.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ή / και επαγγελματικής 

ικανότητας 

I. Κατάλογο με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, 

την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και τη 

δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου, καθώς και περιγραφή των 

μέσων ποιοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών. 

 

II. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων, με το 

προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη 

τριετία, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του 

παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.  
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Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που, συνδυάζουν ενέργειες όπως οι 

παρακάτω: 

 Εκπόνηση τεχνικών μελετών / εμπειρογνωμοσυνών, επί θεμάτων 

παρόμοιων με εκείνα των προτεραιοτήτων του συγκεκριμένου 

διαγωνισμού. 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών / υποστήριξη στην διαχείριση 

Προγραμμάτων ή / και έργων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά 

Ταμεία, κυρίως του ΕΤΠΑ και από το Ταμείο Συνοχής. 

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης Δικαιούχων για έργα 

προς ένταξη στο ΕΣΠΑ και Τελικών Δικαιούχων για έργα προς ένταξη στο 

Γ’ ΚΠΣ. 

 Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων / Δικαιούχων σε θέματα ιεράρχησης, 

ωρίμανσης και υλοποίησης έργων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠΑ ή 

το Ταμείο Συνοχής. 

 

III. Κατάλογο συμβάσεων που αφορούν εκπόνηση μελετών, συμβουλευτικών 

υπηρεσιών υποστήριξης επί τεχνικών θεμάτων, πραγματογνωμοσυνών και 

υποστήριξης Τελικών Δικαιούχων / Δικαιούχων, στις οποίες ο Υπεύθυνος 

Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (ΥΣΤΥ) ή / και ο αναπληρωτής αυτού 

διατέλεσαν συντονιστές. Στον συγκεκριμένο κατάλογο θα αναφέρονται ο 

εργοδότης, το αντικείμενο της σύμβασης και το συνολικό ύψος της σύμβασης 

για συμβάσεις που έχουν εγκριθεί στο σύνολο τους ή σε μέρος τους.  

 

IV. Πιστοποιητικά από πελάτες / Αναθέτουσες Αρχές και σχετικές βεβαιώσεις για 

την υλοποίηση των έργων που αναφέρονται στους παραπάνω καταλόγους. Αν 

οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραλαβές να 

αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την κατά περίπτωση 

αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του εργοδότη 

των σχετικών συμβάσεων. 

 

V. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, περί του 

κύκλου εργασιών ως προς την παροχή υπηρεσιών του αντικειμένου της 

παρούσης κατά την διάρκεια των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

 

VI. Συμπληρωμένους τους Πίνακες 1 και 2 με την προτεινόμενη στελέχωση 

της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και 

εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών και ορίζει τον 

Υπεύθυνο Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης (ΥΣΤΥ) που θα ηγηθεί του όλου 

έργου και έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συμβούλου, και τον 

Αναπληρωτή του.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

   

   

   

   

   

   
Σημείωση: Στα λοιπά στελέχη θα περιλαμβάνεται και ο ΥΣΤΥ, εάν δεν είναι πλήρους 

απασχόλησης στην επιτόπου ομάδα έργου. 

 

VII.Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. Στα βιογραφικά θα 

πρέπει να αποτυπώνεται σαφώς η συμμετοχή και ο ρόλος του κάθε στελέχους 

σε αναλόγου φύσεως έργα με το προκηρυσσόμενο . 

      Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων 

συνεργατών του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του 

προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν έκαστο 

εξ’ αυτών, Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής, ότι 

υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του 

παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της ομάδας έργου κατά την 

διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από την προηγούμενη 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της 

σύμβασης. Ο Υπεύθυνος του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΥΣΤΥ) 

δηλώνει με Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι 

σε περίπτωση αποχώρησής του από την Εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας 

του, οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή 

τουλάχιστον 45 ημέρες πριν. Την ίδια ακριβώς, με το ίδιο περιεχόμενο με τον 

ΥΣΤΥ, Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, υποβάλλει 

και ο Αναπληρωτής του ΥΣΤΥ. Στο διάστημα αυτό παρέχουν ο ΥΣΤΥ ή / και ο 

Αναπληρωτής του, κανονικά τις υπηρεσίες τους.  Η Αναθέτουσα Αρχή 

δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 

εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση 

της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από 

κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.   

 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά, δεν 

διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και εμπειρία, σύμφωνα με την διαδικασία 

αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της παρούσας προκήρυξης, 

δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και αποκλείονται από τη συνέχεια της 

διαδικασίας. 

 

 
Β.6.3 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται οι Προσφορές να συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή 

από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στις 
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χώρες-μέλη της Ε.Ε. και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα έκδοσης 

εγγυητικών επιστολών συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην 

ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το 

άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ύψους, ποσού ίσου 

με είκοσι τέσσερις χιλιάδες και εξακόσια ευρώ (24.600,00) (το 5% του 

προϋπολογισμού προκήρυξης του έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ισχύος 

τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση ένωσης - σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να 

καλύπτει την ευθύνη όλων των συμπραττόντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο 

σώμα αυτής, αλληλεγγύως. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω 

από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην 

ένωση - σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.  

δ) Τα στοιχεία της προκήρυξης: Αριθμός Προκήρυξης, Αντικείμενο Ανοικτού 

Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου στο έργο: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ 

ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΚΑΙ 8 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013», και την ημερομηνία του 

διαγωνισμού. 

ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 

στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου 

δίνεται η εγγύηση. 

η) Ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή μέχρι την επιστροφή της (δηλαδή να 

αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της). 

θ) Τους όρους ότι: 

 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 

 Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και 

θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός 

τριών (3) ημερών. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή 

της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον 

διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί 

Ανάδοχος καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν 

προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στο καθοριζόμενο από την Αναθέτουσα 

Αρχή χρονικό διάστημα για την υπογραφή.  
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Β.6.4 ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

1. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά της παρούσας 

προκήρυξης ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους 

τις παρούσας, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (εφεξής ΕΔΔ) μπορεί να ζητήσει 

διευκρινήσεις από τους προσφέροντες επί των υποβληθέντων στοιχείων, οι 

οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από 

την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, πλην των αναγκαίων στοιχείων της 

εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους 

που δεν θα παράσχουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις εντός της ως άνω ταχθείσας 

προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις αφορούν αποκλειστικά σε ήδη 

υποβληθέντα έγγραφα και όχι στην αντικατάσταση υποβληθέντων ή 

προσκόμιση δικαιολογητικών ή/και εγγράφων που δεν υποβλήθηκαν ως ορίζει 

η προκήρυξη. 

 

 

Β.7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  

Ο υποφάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα 

των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

Α. Πρόταση μεθοδολογίας - προσέγγισης του Έργου. 

Β. Οργάνωση-Διοίκηση του έργου. 

 

 
Β.7.1 ΕΝΟΤΗΤΑ "ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ"  

Η ενότητα περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων 

σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.  

Η πρόταση αναφέρεται στη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου της 

υποστήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο Α.3.2 της παρούσας, στα 

ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν και στον τρόπο που 

προτείνεται να αντιμετωπισθούν. Επίσης θα αναφέρει τα εργαλεία υποστήριξης και 

εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Οι περιγραφές των δραστηριοτήτων 

θα πρέπει να είναι λιτές και περιεκτικές και να επικεντρώνονται: 

1. Στην εξειδίκευση των στόχων και της μεθοδολογικής προσέγγισης των 

διαδικασιών ικανοποίησής τους. 

2. Στην μεθοδολογία εντοπισμού και εκ των προτέρων αντιμετώπιση πιθανών 

προβλημάτων. 

3. Στον τρόπο υποστήριξης σε όλα τα στάδια και τα μέσα και εργαλεία που θα 

χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. 

 

 
Β.7.2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών 

που θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση του έργου. 

2. Συμπληρωμένους τους Πίνακες 1 και 2 και στους οποίους θα δίνονται 

αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της 

Ομάδας Έργου και εξειδικευμένων συνεργατών: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥ

ΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΛΟΙΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ

ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΘΕΣΗ 

ΣΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΕΞΕΙΔΙ

ΚΕΥΣΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝ

ΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛ

ΗΣΗ 

(ΑΝΘΡΩΠ

ΟΜΗΝΕΣ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
Σημειώσεις 

 Στα λοιπά στελέχη θα περιλαμβάνεται και ο ΥΣΤΥ, εφ’ όσον δεν είναι πλήρους 

απασχόλησης στην επιτόπου ομάδα έργου. 

 Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με 

την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

 Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε 
στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών και βασίζονται 
στην πρόταση προσέγγισης του θέματος. 

3. Τρόπος συνεργασίας της ομάδας, ροή εργασιών ομάδας και έργου, εσωτερικές 

και εξωτερικές ροές, τρόπος επικοινωνίας για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 

εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, την 

μεθοδολογία και τα εργαλεία που θα διαθέσει.  

 

 

Β.8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο υποφάκελος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει τη οικονομική προσφορά 

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία αναφέρει: «Η οικονομική προσφορά μας για 

την εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε ………… συν ΦΠΑ …… δηλαδή σύνολο 

………………….¨ Όλα τα ποσά θα διατυπώνονται ολογράφως και αριθμητικώς, σε 

ΕΥΡΩ.  

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα 

ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

 

 

Β.9 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
Β.9.1 ΌΡΓΑΝΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), που θα οριστεί με απόφαση του 

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 
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Β.9.2 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

α. Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, δικαιολογητικών πιστοποίησης 

ικανότητας και εκπλήρωσης των Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται 

στο περιεχόμενο του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

β. Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

γ. Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

δ. Τελική Αξιολόγηση και πρόταση για ανάθεση του έργου 

 

Κάθε στάδιο είναι διακριτό και συμμετέχουν οι προσφέροντες που κρίθηκαν και 

που δεν αποκλείστηκαν στο εκάστοτε προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. 

 

 

Β.9.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

 

Β.9.3.1 Έλεγχος πληρότητας των δικαιολογητικών 

Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια των παραγράφων 

1 και 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 και σε κάθε περίπτωση εάν δεν 

προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη. 

 

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 

συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή 

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 

 

 
Β.9.3.2 Κριτήρια ποιοτικής επιλογής 

Προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων αναδόχων είναι, πέραν του 

ελέγχου των προσκομιζόμενων ως άνω δικαιολογητικών και υποβολής υπεύθυνων 

δηλώσεων και ο έλεγχος πλήρωσης των κριτηρίων οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών ή/και επαγγελματικών 

ικανοτήτων.  

 

I. Κριτήριο Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής επάρκειας του 

προσφέροντα: Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθεί η επάρκεια του 

προσφέροντα για την εκπόνηση του έργου, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία 

που προβλέπονται στην παράγραφο Β.6.2.1 της παρούσας.   

Ελάχιστη προϋπόθεση ποιοτικής επιλογής θεωρείται μέσος όρος ετήσιου 

κύκλου εργασιών τουλάχιστον τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (300.000 €) κατά 

την τελευταία τριετία (2009-2011). 

 

II. Κριτήριο τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων του 

προσφέροντα: Αναφορικά με το θέμα θα εξεταστεί η ενασχόληση σε σχετικά 

με το αντικείμενο της προκήρυξης έργα που έχουν αναληφθεί κατά το 

παρελθόν από τον υποψήφιο με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία, καθώς και η 

συναφής εμπειρία της Ομάδας Έργου.  

1.     Ελάχιστη προϋπόθεση θεωρείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 

πέντε (5) παρόμοιων έργων κατά την τελευταία τριετία, όπως αυτά 

περιγράφονται στον κατάλογο της παραγράφου Β.6.2.2.ΙΙ. 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx


  

 
 
 

 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100 Τρίπολη 
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2713 601 300, Fax: 2710 234 711, 

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr  

37 / 53 

2.     Ελάχιστη εμπειρία του ΥΣΤΥ, καθώς και του Αναπληρωτή του,  δέκα 

(10) χρόνια δραστηριότητα σε τομείς που έχουν συνάφεια με το έργο 

του ΣΤΥ, όπως περιγράφεται στην παρούσα προκήρυξη.  

Ελάχιστη απασχόληση του ΥΣΤΥ επιτόπου στην έδρα της ΕΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, κατά το 30% περίπου, του συνολικού 

συμβατικού χρόνου , ήτοι επτά (7) ανθρωπομήνες. Του δε Αναπληρωτή 

του ΥΣΤΥ, η ελάχιστη απασχόληση επί τόπου στην έδρα της ΕΔΑ 

Περιφέρειας Πελοποννήσου θα εξαρτάται από τις προκύπτουσες ανάγκες 

αναπλήρωσης του ΥΣΤΥ. 

 

3. Ελάχιστες απαιτήσεις ομάδας επιτόπου του έργου:  

Εκτός του ΥΣΤΥ, ελάχιστος αριθμός μελών ομάδας επιτόπου του έργου 

πλήρους απασχόλησης δύο (2) άτομα. Συγκεκριμένα: 

Δύο άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού άλλης 

κατάλληλης ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και τουλάχιστον 

10ετή εμπειρία (από την λήψη πτυχίου) στην εκπόνηση τεχνικών 

μελετών  ή/και επίβλεψη έργων  

4. Ελάχιστες απαιτήσεις για την λοιπή ομάδα έργου  

Η υπόλοιπη ομάδα έργου θα πρέπει να συγκροτείται, κατ’ ελάχιστον, από 

τα εξής στελέχη, με τα αντίστοιχα προσόντα τα οποία θα είναι είτε μέλη  

του υποψηφίου αναδόχου σχήματος είτε εξωτερικοί συνεργάτες που θα 

βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση την συμμετοχή  τους στην ομάδα 

έργου: 

1. Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, εξειδικευμένος στα υδραυλικά, με 

αποδεδειγμένη, τουλάχιστον δεκαετή εμπειρία στην εκπόνηση 

αντίστοιχων μελετών ή / και επίβλεψη σχετικών έργων. 

2. Πολιτικός ή Τοπογράφος Μηχανικός, εξειδικευμένος στις οδικές 

υποδομές, με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον δεκαετή  εμπειρία στην 

εκπόνηση αντίστοιχων μελετών ή / και επίβλεψη σχετικών έργων. 

3. Πολιτικός Μηχανικός, εξειδικευμένος στα κτιριακά, με αποδεδειγμένη, 

τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην εκπόνηση αντίστοιχων μελετών ή / 

και επίβλεψη σχετικών έργων. 

4. Περιβαλλοντολόγος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη, 

τουλάχιστον δεκαετή   εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών 

μελετών. 

5. Οικονομολόγος, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη, 

τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην οικονομική  διαχείριση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων.   

6. Μηχανικός κατάλληλης ειδικότητας εξειδικευμένος στα Πολεοδομικά, 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με αποδεδειγμένη, τουλάχιστον 

δεκαετή εμπειρία  στην εκπόνηση Πολεοδομικών μελετών. 

7. Νομικός, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,  με πενταετή εμπειρία από την 

κτήση του πτυχίου. 

 

Η εξειδίκευση των ανωτέρω επιστημόνων θα αποδεικνύεται με έναν εκ των 

κατωτέρων τρόπων 

α) Κατοχή  τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών αντίστοιχης κατεύθυνσης 

β) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη συγκεκριμένη κατεύθυνση για το 

αντίστοιχο χρονικό διάστημα.  

 

Η ελάχιστη απασχόληση των παραπάνω στελεχών της λοιπής ομάδας έργου θα 

πρέπει να είναι πέντε (5) ανθρωπομήνες ανά στέλεχος και πάντα σύμφωνα με τις 

ανάγκες του έργου, όπως θα κρίνει η ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 
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Στις περιπτώσεις ενώσεων τα παραπάνω κριτήρια ελέγχονται για τους 

συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά. 

Οι προσφέροντες που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια αποκλείονται από την 

συνέχεια της διαδικασίας.  

 

 
Β.9.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Β.9.4.1 Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής 

Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 80%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών 

περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο Ομάδες, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων και υποομάδων κριτηρίων (επί 

μέρους κριτήρια). 

 

 

Β.9.4.1.1 Ομάδα Κριτηρίων Α: Κριτήρια Πρότασης μεθοδολογίας - 

προσέγγισης και υλοποίησης του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας 

της Ομάδας Α σ1:  40% του συνολικού βαθμού του παρόντος 

κριτηρίου.  

 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν, η κατανόηση των απαιτήσεων του έργου 

και η ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, η αποτελεσματική 

μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και η κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του 

έργου σε επιμέρους δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΟΑ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
σ1 (40%) 

ΚΟΑ1 

Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 

κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 

επιμέρους δραστηριότητες 

40%  

ΚΟΑ2 

Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης και 

αποτελεσματικής μεθοδολογίας υλοποίησης του 

έργου, τρόπου εφαρμογής της τεχνογνωσίας και 

εξειδικευμένων εργαλείων  

60% 
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Β.9.4.1.2 Ομάδα Κριτηρίων Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Διοίκησης Ομάδας 

Έργου Συμβούλου. Συντελεστής βαρύτητας της Ομάδας Β σ2 : 

60% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου.  

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν η οργανωτική αποτελεσματικότητα της 

ομάδας έργου, η οποία προκύπτει από την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ 

των μελών της ομάδας έργου και την βέλτιστη αξιοποίηση της μεθοδολογίας 

υλοποίησης του έργου εντός των προβλεπόμενων από την προκήρυξη τεχνικών 

απαιτήσεων και χρονοδιαγράμματος. 

 

 ΚΡΙΤΗΡΙΟ Β 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΟΒ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ 

ΕΡΓΟΥ 
σ2 (60%) 

ΚΟB1 

Δομή σύνθεση οργανωτικού σχήματος σε 

σχέση με τις απαιτήσεις του έργου, τρόπος 

συνεργασίας, εξειδίκευση ρόλων 

60% 

ΚΟΒ2 
Οργάνωση / ροή του έργου 

οργανόγραμμα, λειτουργία, ροή εργασιών 
40% 

 

 
Β.9.4.2 Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς 

Κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, υπολογίζεται η 

συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά 

φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: 

ΒΤ = [σ1 x ΚΟΑ + σ2 x ΚΟΒ]  

όπου:  

 

 

ΒΤ  : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς  

ΚΟΑ, ΚΟΒ : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β 

σε κλίμακα 0-10 

σ1, σ2  : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και 

Β, αντίστοιχα 

ΚΟΑ 1, 2  

ΚΟΒ 1, 2 

: η βαθμολογία των επιμέρους Υποκριτηρίων Α και Β σε 

κλίμακα 0-10 

ΚΟΑ = [(ΚΟΑ1X0,4)+(ΚΟΑ2X0,6)] 

ΚΟΒ = [(ΚΟB1x0,6)+(ΚΟΒ2x0,4)] 

 

Για κάθε προσφορά από τον παραπάνω τύπο εξάγεται ο βαθμός τεχνικής 

προσφοράς.  

Προτάσεις που συγκέντρωσαν συνολική Βαθμολογία κατά την Αξιολόγηση της 

Τεχνικής Προσφοράς μικρότερη του 6,5 δεν αξιολογούνται περαιτέρω. 

 

 

Β.9.5 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εάν, η προσφορά του προσφέροντα που έδωσε τη χαμηλότερη προσφορά φαίνεται 

ασυνήθιστα χαμηλή, ήτοι έχει απόκλιση μεγαλύτερη του 20% του προκηρυχθέντος 

προϋπολογισμού, η Αναθέτουσα Αρχή, ζητά γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη 

σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες. Οι διευκρινίσεις αυτές 
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δύνανται να αφορούν ιδίως τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του ΠΔ 60/2007. 

Εφόσον οι διευκρινήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 

αποκλίσει την προσφορά αυτή. 
 
 

Β.9.5.1 Το κριτήριο που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής 

Προσφοράς έχει συντελεστή βαρύτητας 20%.  

 
 

Β.9.5.2 Η αξιολόγηση βασίζεται στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

κάθε προσφοράς.  

 
 

Β.9.5.3 Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου 

χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: 

ΒΟ = ( ΒΟ min / Ο ) Χ 10 

όπου: 

ΒΟ  η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς  

ΒΟ min  Το ποσό της χαμηλότερης αποδεκτής οικονομικής προσφοράς  

Ο  το ποσό της αξιολογούμενης προσφοράς  

Για κάθε προσφορά από τον παραπάνω τύπο εξάγεται ο βαθμός οικονομικής 

προσφοράς.  
 
 

Β.9.6 ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ  

Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση 

τον παρακάτω τύπο: 

 

ΣΒ = 0,80 x ΒΤ + 0,20 x ΒΟ  

 

όπου:  

ΣΒ  : η συνολική βαθμολογία της πρότασης  

ΒΤ : η βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς της πρότασης  

ΒΟ : η βαθμολογία Οικονομικής προσφοράς της πρότασης 

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω 

κριτήρια. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του 

διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται 

ως απαράδεκτες. 
 
 

Β.9.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας 

του Διαγωνισμού. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους 

προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. Η αξιολόγηση 

των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις. Το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μετά την έγκρισή 

του από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή μετά την έγκριση του 

αποτελέσματος της αξιολόγησης κάθε σταδίου θα παρέχει την δυνατότητα στους 

συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τους φακέλους που αξιολογήθηκαν.  
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Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται και 

ενημερώνονται επισήμως οι συμμετέχοντες.  

Τα επιμέρους βήματα γίνονται με την εξής διαδικασία: 

1. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κύριος φάκελος. Οι τρεις υποφάκελοι 

μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ο οποίος 

μονογράφεται από την Επιτροπή ανά φύλλο. 

2. Κατά την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» η Επιτροπή δεν 

είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή 

των προσφορών τους, προς τους όρους της προκήρυξης. Η Επιτροπή ελέγχει 

την εγκυρότητα και την πληρότητα της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, και 

την καταρχήν πληρότητα του υποφακέλου και την υποβολή ή όχι όλων των 

δικαιολογητικών. 

Αν ο υποφάκελος τυπικών δικαιολογητικών είναι πλήρης οι διαγωνιζόμενοι 

γίνονται καταρχήν αποδεκτοί στον διαγωνισμό και η Επιτροπή προβαίνει σε 

σύνταξη πρακτικού όπου αναφέρονται οι προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά και οι περιεχόμενοι στους κυρίως φακέλους υποφάκελοι. 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή 

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των δικαιολογητικών 

πιστοποίησης της ικανότητας των υποψηφίων αναδόχων και εξετάζεται εάν 

πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και εάν πληρούν τα κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό 

πρακτικό και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την 

αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν 

υποβάλλει ελλιπή στοιχεία του εν λόγω υποφακέλου ή των οποίων τα 

υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τους όρους της παρούσας ή / και δεν 

πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.  

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης η οποία κοινοποιείται σε όλους 

τους προσφέροντες ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

ενημερωθούν για τους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» όλων των 

συμμετεχόντων ορίζοντας συγκεκριμένη ημερομηνία.  

5. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

επιστρέφει τους υποφακέλους Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς στους 

αποκλεισθέντες και ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υποφακέλων των 

τεχνικών προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία τους 

προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.  

6. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται σε ανοικτή 

συνεδρίαση μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί. Η Επιτροπή 

μονογράφει κατά σελίδα τις τεχνικές προσφορές των διαγωνιζομένων.  

7. Η Επιτροπή σε κλειστές συνεδριάσεις αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές με τα 

κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα και συντάσσει πρακτικό με την 

βαθμολογία της ανά κριτήριο και εξάγει την συνολική βαθμολογία ανά 

προσφορά. Οι προσφορές κατατάσσονται ανά φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης. 

Με πρακτικό της η Επιτροπή εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή 

την αιτιολογημένη απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που δεν 

καλύπτουν το όριο του 6,5 στην βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς τους.  

Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει απόφαση έγκρισης η οποία κοινοποιείται σε όλους 

τους προσφέροντες ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία. 
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8. Η Αναθέτουσα Αρχή θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να 

ενημερωθούν για τους υποφακέλους «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όλων των 

συμμετεχόντων ορίζοντας συγκεκριμένη ημερομηνία.  

9. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

επιστρέφει τους υποφακέλους Οικονομικής προσφοράς στους αποκλεισθέντες 

και ορίζει την ημερομηνία ανοίγματος των υποφακέλων των οικονομικών 

προσφορών και ενημερώνει ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία τους 

προσφέροντες που δεν αποκλείσθηκαν κατά το στάδιο αυτό.  

10. Η αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» γίνεται σε 

ανοικτή συνεδρίαση μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο 

στάδιο αυτό. Η Επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα τις οικονομικές προσφορές 

των διαγωνιζομένων.  

11. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση εξετάζει και βαθμολογεί τις οικονομικές 

προσφορές σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και συντάσσει πρακτικό. 

Στην περίπτωση που κρίνει ότι κάποια οικονομική προσφορά είναι ιδιαίτερα 

χαμηλή καλεί τον προσφέροντα να αιτιολογήσει και κρίνει σχετικά. Στο ίδιο ή 

άλλο πρακτικό αποτυπώνει την συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς και 

αποτυπώνει τη τελική κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά. Η Επιτροπή προτείνει 

στην Αναθέτουσα Αρχή τον υποψήφιο του οποίου η προσφορά συγκέντρωσε 

τη μεγαλύτερη βαθμολογία ως προσωρινό ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή 

εκδίδει απόφαση έγκρισης η οποία κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες 

ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία. 

12. Μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την 

εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής καθίσταται 

οριστική.  

 

 

Β.9.8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Κάθε Προσφέρων, που θα θεωρήσει ότι θίγεται από παράνομη, κατά την κρίση 

του, απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, θα δικαιούται προσωρινής δικαστικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) περί 

δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, με σκοπό την 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τη νέα Οδηγία 2007/66/ΕΚ. 

Ειδικότερα, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της 

ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της 

Αναθέτουσας Αρχής, ο προσφέρων δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά αυτής 

ενώπιον της αναθέτουσας αρχής (προδικαστική προσφυγή). Η Αναθέτουσα αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει αιτιολογημένα εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών 

ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω 

δεκαπενθήμερη προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Η αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 

δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 

προσφυγής. 

Οι προσφυγές υποβάλλονται στην ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, στη 

διεύθυνση, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22100 Τρίπολη Αρκαδίας.  

Οι προσφυγές εξετάζονται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του διαγωνισμού, καθώς και 

οι αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους 

προσφέροντες που συμμετέχουν στα επιμέρους στάδια. 

Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, καθώς 

και η άσκηση αυτών, θα κωλύουν τη σύναψη της Σύμβασης. Ειδικώς η απόφαση 

ανάθεσης της σύμβασης περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ.2 του άρθρου 35 του 
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π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) και αναφέρει τις προθεσμίες αναστολής σύναψης της 

σύμβασης, όπως προκύπτουν από την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010. 
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Γ.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Γ.1.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα 

με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα 

επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η 

Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 5, εδάφιο ζ της παραγράφου Β.6.1 της παρούσας 

και όπως καταγράφονται αμέσως πιο κάτω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19, 

παραγρ. 6 του ΠΔ 118/07. Στην περίπτωση μη υποβολής εντός της παραπάνω 

προθεσμίας θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής στον 

Διαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή 

η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά 

βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει 

την Σύμβαση μαζί του.  

 

 

Γ.1.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

1. Έλληνες πολίτες: 

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά.  

(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, 

ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή  

για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και 

επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

(γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

τους. Εάν το προσωπικό που απασχολείται στον Υποψήφιο ανήκει σε 

παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, απαιτείται πιστοποιητικό από όλους 

τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς. 

(δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ’ 

ενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφ’ ετέρου ότι εξακολουθούν να 

παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 

2. Αλλοδαποί πολίτες: 

Τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 

αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή 

διοικητικές Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.  
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3. Νομικά πρόσωπα: 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 

(α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα παραπάνω σημεία, 

(1.β, 1.γ και 1.δ).  

(β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 

1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 

νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόσωπα). 

(γ) Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, 

στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας, ή για κάποιο αδίκημα 

σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή. 

 

4. Συμπράξεις ή Ενώσεις Εταιρειών 

Οι συμπράξεις ή οι ενώσεις θα πρέπει να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά 

του παρόντος άρθρου, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας, καθώς και 

Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και 

συμμετοχής στην ένωση – σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο 

αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα 

μέλη της ένωσης – σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

5. Εξαιρέσεις  

Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως 

ακολούθως:  

Για τους ημεδαπούς με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη 

στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού πιστοποιητικού, 

όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Για τους αλλοδαπούς με Ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου 

δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος 

ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα 

βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων εγγράφων, όσο και ότι 

ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση στην παρούσα παράγραφο 5, νοείται για τους 

μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής 

σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή 
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Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο, 

ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του 

στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 
Γ.1.3  ΑΣΑΦΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Σχετικά με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σημειώνονται τα ακόλουθα:  

Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει 

σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη προκαλούν 

τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλει 

αντίγραφο της σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί 

ανάλογα. 

Η μη υποβολή, καθώς και η μη προσήκουσα υποβολή κάποιου από τα παραπάνω 

δικαιολογητικά συνιστά λόγο αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

 

 

Γ.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

α) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου με 

απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, γίνεται κατακύρωση του έργου 

στον προσωρινό Ανάδοχο. Η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται σε όλους 

τους διαγωνιζόμενους, πλην του μειοδότη. Αφού παρέλθουν οι προθεσμίες για 

την άσκηση δικαιώματος προσωρινής προστασίας, κοινοποιείται στον 

προσωρινό Ανάδοχο η απόφαση κατακύρωσης, μαζί με σχετική πρόσκληση για 

υπογραφή σύμβασης. 

β) Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται σχέδιο σύμβασης. Ο προσωρινός ανάδοχος 

καλείται να υπογράψει σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή που θα βασίζεται 

στην απόφαση ανάθεσης του έργου, στους όρους της παρούσας προκήρυξης 

και την προσφορά του αναδόχου. Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας του 

αρχικώς επιλεγέντος ως αναδόχου να συνάψει σύμβαση τότε αυτός κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο 

διαγωνισμό και καλείται ο πρώτος επιλαχών.  

γ) Ο επιλεγείς προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, έως την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της 

σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος 

ως ανωτέρω, ποσού ίσου με το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ισχύει 

μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 

Εκτέλεσης επιστρέφεται με εντολή της Αναθέτουσας Αρχής προς το ίδρυμα που 

την εξέδωσε, μετά την οριστική παραλαβή του έργου, με την προϋπόθεση ότι 

δεν εκκρεμούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεώσεις εκ μέρους του 

Αναδόχου. 

δ) Η σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα υπογραφεί από 

τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. 

 

 

Γ.3 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο 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. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής 

του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης 
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του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση αυτής. 

β) Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ 

άλλων, εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που 

αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε 

διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και 

όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον 

έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Γ.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

α) Με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου συγκροτείται Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) των υποβαλλομένων Παραδοτέων από 

τον ανάδοχο.  

Στην ΕΠΠ, η οποία είναι τριμελής, και για κάθε μέλος ορίζεται και αναπληρωτής 

του.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την 

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και 

του συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, 

παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

β) Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη 

τη διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές 

εισηγήσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  

γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους 

συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και 

Παραλαβής του Έργου. 

 

 

Γ.5 ΌΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α) Με την υπογραφή της σύμβασης στον ανάδοχο μπορεί να καταβληθεί 

προκαταβολή μέχρι 30% του συμβατικού τιμήματος με προσκόμιση ισόποσης 

εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. 

Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής μειώνεται στο μισό μετά την παραλαβή 

του ½ αριθμού των τριμήνων της σύμβασης και αποσβένεται στο σύνολό της 

μετά την παραλαβή της έκθεσης του τελευταίου τριμήνου. 

β) Το υπόλοιπο συμβατικό τίμημα πλην αποπληρωμής καταβάλλεται ανά τρίμηνο 

με την παραλαβή κάθε αντίστοιχης τριμηνιαίας ή εξαμηνιαίας έκθεσης 

πεπραγμένων. Η καταβολή ανά τρίμηνο ορίζεται ως εξής:  

Συμβατικό τίμημα x [1 - (ποσοστό προκαταβολής + ποσοστό αποπληρωμής) / 

αριθμός ημερολογιακών τριμήνων σύμβασης]. 

γ) Το τελευταίο 10% του συμβατικού τιμήματος καταβάλλεται μετά την οριστική 

παραλαβή του έργου του αναδόχου.  

δ) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση 

υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον 

ανάδοχο. 

ε) Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα 

παραστατικά/δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται 

όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 
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Γ.6 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ  

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση 

αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και 

να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του 

ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 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. 

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

Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με της υποχρεώσεις του απέναντι 

στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 

τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 

εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε 

κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες 

που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης 

του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του 

Έργου ή του Αναδόχου. 

 

 

 

 

 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

ΠΡΟΣ  

 

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

 

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

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες 

υπέρ της Εταιρείας ή της Ένωσης των Εταιρειών: α) ……., β) ……….. για ποσό 

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

της ως άνω Εταιρείας ή Ένωσης Εταιρειών ή Κοινοπραξίας στον διαγωνισμό 

της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την εκτέλεση του έργου.............. και 

για κάθε αναβολή αυτού. 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος 

της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των 

ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 

οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 

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

απορρέουν από τα άρθρα αυτά. 

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

οποία θα μας γνωστοποιήσετε ότι η ανωτέρω Εταιρεία ή Ένωση Εταιρειών ή 

Κοινοπραξία δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα 

επιστολή τη ρητή υποχρέωση να σας καταβάλουμε, χωρίς οποιαδήποτε 

αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το 

ζητήσετε. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, 

με αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 

μέχρι ……….. ή μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί 

με έγγραφη δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι 

τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού 

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

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 

υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 

(ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) ΣΤΟΥΣ  Α.Π 2 ΚΑΙ 8  ΑΝΑ ΚΘΠ 

(Οι παρακάτω Δικαιούχοι αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αφού κατά 

την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, θα αυξηθεί ο αριθμός τους και οι κατηγορίες) 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔ.ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1011801 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 22

2010010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 22

2010010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 23

40128008 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 23

40136312 - ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 23

2010010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 30

40103003 - ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 30

10423 - ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA 44

40128011 - ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 44

4051073 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 44

4051074 - ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 44

4051075 - ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 44

4051076 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 44

4051077 - ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 44

3010322 - ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΘΥΔΡΙΟΥ 45

40102058 - ΔΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 45

40103276 - ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 45

40130195 - ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 45

40136312 - ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 45

4041002 - ΔΕΥΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 45

4041004 - ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 45

4041042 - ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 45

4041062 - ΔΕΥΑ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 45

4041063 - ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 45

40130194 - ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 46

40136315 - ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 46

4041003 - ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 46

4041004 - ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 46

4041005 - ΔΕΥΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 46

4041042 - ΔΕΥΑ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 46

4041063 - ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 46

40136311 - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 54

2010010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 57

1010803 - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΩΝ ΒΥΖ.& ΜΕΤΒΥΖ. ΜΝΗΜΕΙΩΝ 58

1010806 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤ. ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧ. 58

1010809 - Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 58

1010846 - ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΡΧ. ΕΡΓΩΝ 58

18025007 - ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 58

18025015 - Δ' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕIΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 58

18025016 - Ε' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 58

18025041 - 5Η ΕΒΑ 58

18025067 - ΛΖ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 58

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/Proclamations.aspx
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Συνέχεια πίνακα 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔ.ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

18025068 - 26η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 58

18025079 - ΛΗ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 58

18025083 - 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ) 58

18025090 - ΛΘ΄ ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 58

18025016 - Ε' ΕΠΚΑ (ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 59

18025083 - 25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΕΒΑ) 59

40136310 - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 59

10423 - ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ JESSICA 61

40102057 - ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 61

40103276 - ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 61

40128139 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 61

40130192 - ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 61

40136310 - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 61

2010110 - Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 69

1010744 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ.Β.Μ.Θ. 75

1020226 - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 75

2010010 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 75

40128139 - ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 75

40128141 - ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 75

40128142 - ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ 75

40136310 - ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 75

10405 - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕΠΑΝΟΜ) 76

1083531 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 76

1083539 - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 76

1083628 - Ε.Κ.Α.Β 76
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