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1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η εταιρία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΙΕΕ» προκηρύσσει 

συνοπτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά για Παροχή Υπηρεσιών α) Υποστήριξης στην σύνθεση ηλεκτρονικού εγχειριδίου 

(e-handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης πολιτικής β)  Σχεδιασμού και 

Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής δραστηριότητας (stand) για την παρουσίαση και 

τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου BIOPROSPECT: Conservation and sustainable 

capitalization of biodiversity in forested areas». Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (22.950€) μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και περιλαμβάνει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα και τις επιβαρύνσεις 

του αναδόχου της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της 

παρούσας Προκήρυξης (αμοιβές, άλλους φόρους, τέλη, κλπ).  

Το ποσό αυτό του προϋπολογισμού θεωρείται ως η ανώτατη δαπάνη για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

  

1.1.Διάρκεια και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου  

Η  σύμβαση θα περιλαμβάνει την παροχή των παρακάτω υπηρεσιών υποστήριξης:  

 Μέρος Α. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην σύνθεση ηλεκτρονικού εγχειριδίου (e-

handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης πολιτικής 

 Μέρος Β. Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής 

δραστηριότητας (stand) για την βιοποικιλότητα με στόχο την παρουσίαση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου BIOPROSPECT 

Η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού στις επιμέρους υπηρεσίες, είναι η ακόλουθη:  

 Μέρος Α., προϋπολογισμός 4.950,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

 Μέρος Β., προϋπολογισμός 18.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Η αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού, οι όροι εκτέλεσης αυτού και τα λοιπά 

τεχνικά στοιχεία του έργου  αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.  

Η παροχή των παραπάνω υπηρεσιών έχει ενταχθεί στο Έργο “BIOPROSPECT” και η σύμβαση 

θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020 και 

υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. 

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων φορέων αποτελεί τη  συνολική αμοιβή τους για το 

σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, όπως αυτό προδιαγράφεται στην παρούσα.  

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία 

υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της 

σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού και σε κάθε 

περίπτωση, μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2019 

Το ΙΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο 

χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

2.1 Γενικά 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας του αποτελεί αμάχητο τεκμήριο 

ότι ο υποψήφιος έχει μελετήσει την προκήρυξη και τα παραρτήματά της, τα αποδέχεται πλήρως 

και αναλαμβάνει ανεπιφύλακτα να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους 

όρους τους.  

Παράλειψη του αναδόχου για την πλήρη ενημέρωσή του και τη συλλογή κάθε πληροφορίας και 

στοιχείου που αφορά στους όρους του παρόντος διαγωνισμού δεν τον απαλλάσσει από την 

ευθύνη για πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

Το ΙΕΕ δεν δεσμεύεται να προβεί στην τελική επιλογή αναδόχου από τους υποψηφίους που θα 

υποβάλουν προσφορά, επιφυλάσσεται δε του δικαιώματος να αναβάλει, ακυρώσει, ματαιώσει ή 

κηρύξει άγονο το διαγωνισμό, καθώς και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή 

τροποποιημένους όρους και περιεχόμενο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να 

φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ή/και τρίτων προσώπων. Η 

συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνον του 

λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλο. 

Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση αποζημίωση για δαπάνες στις οποίες θα 

υποβληθούν λόγω ή επ’ ευκαιρία της συμμετοχής τους σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, 

συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που θα υποστούν για την προετοιμασία και υποβολή των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν εξολοκλήρου τους υποψηφίους. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές. Φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή μαζί με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο 

διαγωνισμό δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες της μιας προσφοράς. 

Κάθε μέλος της ομάδας έργου δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία (1) 

προσφορές. 

 

2.1.1 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί μόνο στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και 

η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.ΠολΔ και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
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Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 

αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 

νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 

το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-

10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 

Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 

ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με το ΙΕΕ, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 2.1.2 Παροχή Πληροφοριών - Διευκρινίσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, κάθε απαραίτητη πληροφορία ή διευκρίνιση για 

τη διαδικασία του διαγωνισμού και το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από το ΙΕΕ, 

Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη 546 36 (κ. Δημήτριο Κουρκουρίδη, τηλ. 2310291506, Fax: 

2310291609). Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του ΙΕΕ.   

Οι πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία του διαγωνισμού και το περιεχόμενο της 

παρούσας προκήρυξης παρέχονται από το ΙΕE το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών και εφόσον αυτά 

έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που 

έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.  

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: kourkouridis@iee.org.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα 

αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα 

ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 

παραπάνω. Το ΙΕΕ δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, καθώς και 

οι γραπτές διευκρινίσεις του ΙΕΕ επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και 

τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 

μορφή στο διαδικτυακό τόπο του ΙΕΕ (http://www.iee.org.gr/).  

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. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να 

ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της 

προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων διευκρινίσεων είναι 

υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 
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2.2 Δικαίωμα και προϋποθέσεις συμμετοχής 

2.2.1 Δικαιούχοι Συμμετοχής 

To IEE αποδέχεται χωρίς διακρίσεις και με τους ίδιους όρους που εφαρμόζονται για τους 

ημεδαπούς υποψήφιους, τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φυσικών ή νομικών 

προσώπων και ενώσεων/κοινοπραξιών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον 

είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επίσης γίνονται δεκτοί συμμετέχοντες από τρίτες χώρες- μέλη 

της διεθνούς Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών της 15ης.04.1994, όπως αυτή 

έχει κυρωθεί με τον ν. 2513/1997 (Α’ 139), εφόσον η σύμβαση υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της 

εν λόγω Συμφωνίας και με την επιφύλαξη ότι πληρούνται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

τίθενται στην προκήρυξη. 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες τους απαιτείται να προσκομίσουν σχετικά 

δικαιολογητικά προκειμένου να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που 

προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους. 

 

2.2.2 Ενώσεις προσώπων 

1. Ενώσεις προσώπων ή υπό σύσταση κοινοπραξίες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά χωρίς 

να υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένης νομικής μορφής.  

2. To ΙΕΕ μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων να 

περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η 

περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 

Ειδικά, μπορεί να απαιτήσει η νομική μορφή της αναδόχου-ένωσης, να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. 

κοινοπραξία συσταθείσα δια συμβολαιογραφικού εγγράφου).  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι του ΙΕΕ αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύμβασης στην ένωση/κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

4. Κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πάροχος υπηρεσιών ή ειδικός επιστήμονας 

μπορεί να μετέχει ως μέλος ή ως μέλος ομάδας μελέτης, σε μία μόνον συμμετέχουσα 

ένωση/κοινοπραξία κατά το στάδιο της ανάθεσης, με ποινή αποκλεισμού των προσφορών στις 

οποίες αυτός συμμετέχει με οποιαδήποτε από τις παραπάνω ιδιότητες. 

5. Η ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία 

είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το αντικείμενο της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

6. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας 

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
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ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα 

προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της 

ένωσης/κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις υποχρεούνται να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του  ΙΕΕ. 

 

2.2.3 Εγγυήσεις  

2.2.3.1 Εγγύηση συμμετοχής  

Δεν απαιτείται 

 

2.2.3.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Δεν απαιτείται 

 

2.2.4 Προσωπική κατάσταση υποψηφίων- Λόγοι Αποκλεισμού 

2.2.4.1 Αποκλείονται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης υποψήφιοι σε βάρος 

των οποίων ή αν πρόκειται για ένωση/κοινοπραξία σε βάρος ενός εκ των μελών της, έχει εκδοθεί 

τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- 

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 

οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 

δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η 

οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α· 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 

όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α` 166),  
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στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 

2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 

το ν. 4198/2013 (Α` 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 

του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 

ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2.2.4.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν το ΙΕΕ: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Η παρούσα παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 

είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

Το ΙΕΕ προβλέπει παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται στην 

ανωτέρω παρ. 2.2.4.2, όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά 

ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αμέσως ανωτέρω 

παράγραφο, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 
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2.2.4.3 Το ΙΕΕ μπορεί να αποκλείσει από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοδήποτε οικονομικό φορέα σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές 

του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 

β) εάν το ΙΕΕ διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

γ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με το ΙΕΕ, που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις, 

δ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 

των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού 

ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε 

θέση να προσκομίσει δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

ε) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων του ΙΕΕ, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

στ) Εάν το ΙΕΕ κρίνει, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, ή έχει επιδείξει αντισυμβατική 

συμπεριφορά έναντι του ΙΕΕ. 

ζ) Εάν ο οικονομικός φορέας δεν έχει εκπληρώσει πλήρως και προσηκόντως οιαδήποτε 

συμβατική του υποχρέωση έναντι του ΙΕΕ  και ιδίως εάν δεν έχει καταβάλλει στο ΙΕΕ, πλήρως 

και προσηκόντως, οιαδήποτε οφειλόμενη χρηματική απαίτηση. 

Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση α` της ανωτέρω παραγράφου, το ΙΕΕ 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων 

που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι το ΙΕΕ θεωρεί ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των 

καταστάσεων της περίπτωσης α της ανωτέρω παραγράφου. 

 

2.2.4.4 Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το ΙΕΕ μπορεί να 

αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των ανωτέρω 

παραγράφων 2.2.4.1 και 2.2.4.2. 

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, το ΙΕΕ 

μπορεί να αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι ο εν λόγω οικονομικός 
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φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.4.3. 

2.2.4.5 Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις ανωτέρω παραγράφους 2.2.4.1 και 2.2.4.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, το ΙΕΕ μπορεί να μην 

αποκλείσει τον εν λόγω οικονομικό φορέα από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

2.2.4.6 Στην παρούσα προκήρυξη, αντί δικαιολογητικών, προβλέπεται υποβολή υπεύθυνης 

δήλωσης από τους συμμετέχοντες ότι δεν συντρέχουν σε βάρος τους οι ανωτέρω λόγοι 

αποκλεισμού. Υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης παρέχεται με τα έγγραφα της 

σύμβασης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν υποχρεωτικά από τον προσφέροντα 

στον οποίον πρόκειται να κατακυρωθεί η σύμβαση, όπως ορίζεται στο τμήμα 3.2 της παρούσας. 

2.2.4.7  Εάν στο κράτος προέλευσης ή έδρας του υποψηφίου δεν προβλέπεται η έκδοση ενός ή 

περισσότερων εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή αυτά δεν καλύπτουν το σύνολο των 

λόγων αποκλεισμού, μπορεί να αντικαθίστανται ή να συμπληρώνονται με ένορκη βεβαίωση ή 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτους αυτού ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, που να 

βεβαιώνει τη μη έκδοση του απαιτούμενου εγγράφου ή τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού. 

2.2.4.8  Οι ενώσεις προσώπων ή κοινοπραξίες υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για 

κάθε μέλος τους. Οι λόγοι αποκλεισμού αφορούν κάθε μέλος και τυχόν συνδρομή τους σε ένα 

μέλος επιφέρει τον συνολικό αποκλεισμό της συμμετέχουσας ένωσης/κοινοπραξίας. 

 

2.2.5. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας   

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο του διαγωνισμού ήτοι να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Ειδικότερα, οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος- μέλος εγκατάστασής τους. 

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του κράτους μέλους της εγκατάστασης 

τους. 

 

2.2.6 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Δεν απαιτείται. 
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2.2.7 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

1. Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, 

αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συμβάσεις που έχουν ολοκληρώσει κατά την τελευταία πενταετία 

(Ιανουάριος 2014 έως την ημερομηνία του διαγωνισμού) σύμφωνα με τα ζητούμενο αντικείμενο 

της σύμβασης. 

2. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη 

με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 3ετούς τουλάχιστον εμπειρίας από απόκτησης πτυχίου, καθώς και τα 

παρακάτω προσόντα: 

2.1 Ένα στέλεχος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, περιβαλλοντικού αντικειμένου και 

συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα έργο στον τομέα της διατήρησης βιοποικιλότητας/προστασίας 

περιβάλλοντος. 

2.2 Ένα στέλεχος με 3ετή εμπειρία σε έργα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 

Είναι δυνατόν δυο ή παραπάνω από τις ανωτέρω ικανότητες να συντρέχουν σε ένα φυσικό 

πρόσωπο της ομάδας έργου. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις για την σύνθεση της 

ομάδας μελέτης είναι αυξημένες λόγω της σπουδαιότητας του έργου για το ΙΕΕ. 

 

2.2.8 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων 

Το ΙΕΕ απαιτεί την εκτέλεση όλων των υπηρεσιών απευθείας από τον ίδιο τον προσφέροντα ή, αν 

η προσφορά υποβάλλεται από ένωση/κοινοπραξία οικονομικών φορέων, από έναν από τους 

συμμετέχοντες στην ένωση/κοινοπραξία αυτή.   

Για τον λόγο αυτό δεν προβλέπεται στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων. 

 

2.2.9 Υπεργολαβική ανάθεση 

Ο ανάδοχος δεν επιτρέπεται να αναθέσει τμήματα της σύμβασης σε τρίτους, υπό μορφή 

υπεργολαβίας. 

 

2.2.10 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.10.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.4 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, την προβλεπόμενη στο Παράρτημα ΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

 

2.2.10.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 κρίνονται κατά την υποβολή της 
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προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης.  

Β.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.4 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) Για την παράγραφο 2.2.4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η 

υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στα πρόσωπα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2.2.4.1  

β) Για την παράγραφο 2.2.4.2 πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση 

Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής 

κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, καθώς και ότι ο οικονομικός 

φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Επιπλέον, Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην 

περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

γ) Για την περίπτωση α της παραγράφου 2.2.4.3 Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου 

από την ως άνω ειδοποίηση που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή 

χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 

εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 

αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.4.1, 2.2.4.2 και στην περίπτωση α της παραγράφου 2.2.4.3 το έγγραφο ή το 

πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 

όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4.1. 

2.2.4.2 και στην περίπτωση α της παραγράφου 2.2.4.3 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.4.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 

αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
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στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Β.2 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.5 (απόδειξη καταλληλόλητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/ βεβαίωση του οικείου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Ειδικότερα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 

εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος-μέλος εγκατάστασής τους. 

Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Οικείο Επιμελητήριο. 

 

Β.3 Απόδειξη οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας  

Δεν απαιτείται 

Β.4 Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.7 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα:   

α)   Για κάθε ένα από τα μέλη της ομάδας έργου  

- Βιογραφικό σημείωμα 

β) κατάλογο των κυριότερων σχετικών έργων παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν 

από τον οικονομικό φορέα κατά την προηγούμενη πενταετία, με αναφορά του αντιστοίχου 

ποσού, της ημερομηνίας και του παραλήπτη. 

Ο κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(από – έως) 

ΠΡΟΫΠΟ 

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΣΥΜΜ. ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(ΤΥΠΟΣ& ΗΜΕΡ.) 

       

 

Σημειώνεται ότι όπου «Στοιχείο Τεκμηρίωσης» ενδεικτικά υποβάλλεται πιστοποιητικό καλής 

εκτέλεσης. 

Β.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 

του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν 

νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 

καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.6 Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση/κοινοπραξία. 
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2.3 Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς   

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά, βάσει μόνο τιμής. Στην προσφερόμενη τιμή θα είναι πλέον ο ΦΠΑ. Προσφορά η 

οποία θα υπερβαίνει το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού όπως αυτός ορίζεται στο τμήμα 1.1, 

θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.4. Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών  

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές 

μέσα στην προθεσμία, που ορίζεται από την παρούσα προκήρυξη. 

Υποβάλλονται με τον τρόπο που καθορίζεται στην παρούσα προκήρυξη και φέρουν την 

υπογραφή του προσφέροντα.  

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. 

Αναγράφουν τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως. 

Είναι δακτυλογραφημένες 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 προσφέροντα. 

Αφορούν ολόκληρο το έργο. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής 

εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Προσφορές, που κατά την κρίση της Επιτροπής είναι ελλιπείς, υπό αίρεση ή συνδυάζονται με 

προϋποθέσεις άσχετες με τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους, ότι έλαβαν γνώση 

όλων των όρων της προκήρυξης. Πάντως  με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι υπάρχει 

η γνώση αυτή και χωρίς τη σχετική αναφορά. Εξάλλου με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται 

βέβαιο, ότι οι διαγωνιζόμενοι είναι απολύτως ενήμεροι από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών 

εκτέλεσης του έργου, κ.λ.π. και ότι έχουν μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο του διαγωνισμού.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

2.4.2.  Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών 

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 28 Μαΐου 2019  και ώρα Ελλάδος 14.00.  

Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ», Εγνατία 154, ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη, όροφος 1ος, Κτήριο 

Διοίκησης. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα 
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υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.  

Οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για 

πρωτοκόλλησή τους. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν γραπτώς, απευθείας ή ταχυδρομικά, 

και να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του ΙΕΕ το αργότερο μέχρι την ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. Σε περίπτωση που προσφορές υποβληθούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να έχουν 

περιέλθει στο πρωτόκολλο του ΙΕΕ το αργότερο μέχρι την ως άνω κείμενη ημερομηνία. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που θα έχουν υποβληθεί και θα έχουν παραληφθεί εμπρόθεσμα από 

το  ΙΕΕ. Προσφορές που υπεβλήθησαν μετά το πέρας της ημερομηνίας κατάθεσης, αποκλείονται 

του διαγωνισμού, ΔΕΝ αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται από την Επιτροπή στην Υπηρεσία 

για επιστροφή ως εκπρόθεσμες. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, είναι 

εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.   

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του ΙΕΕ.  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο κτίριο του ΙΕΕ, στην οδό Εγνατία 154, ΤΚ 546 36, 

Θεσσαλονίκη, στις 28 Μαΐου 2019 και ώρα Ελλάδος 14:00. 

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει 

προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο.  

 

2.4.3 Ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι 

(120) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, το ΙΕΕ απευθύνει ερώτημα προς 

τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν 

αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να 

απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. 

Ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 

προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα, μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση 

άρνησης του επιλεχθέντος η κατακύρωση μπορεί να γίνει στο δεύτερο κατά σειρά επιλογής. 

 

2.4.4 Τιμές προσφορών  

Η γενική συνολική τιμή αναγράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Ο ΦΠΑ αναγράφεται ως 

ποσοστό και ως ποσό (αριθμητικώς και ολογράφως). Σε περίπτωση που αναγράφεται 

εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός διορθώνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες κρατήσεις καθώς και κάθε 

άλλη δαπάνη.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, 

ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές στις 
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οποίες δεν προκύπτουν με σαφήνεια οι προσφερόμενες τιμές ή η συνολική τιμή απορρίπτονται. 

Αναπροσαρμογή της τιμής δεν επιτρέπεται  κατά τη διάρκεια του έργου. Προσφορές, που θέτουν 

όρο αναπροσαρμογής τιμών, απορρίπτονται. 

 

2.4.5 Νόμισμα αμοιβής αναδόχου  

Τα τιμολόγια του αναδόχου για τις αμοιβές του θα είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Η καταβολή των 

αμοιβών του θα γίνεται σε Ευρώ. 

 

2.4.6 Τρόπος υποβολής  

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές υποβάλλονται στον τόπο και το χρόνο που ορίζει η 

προκήρυξη υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ.  Κάθε προσφορά υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο ή από 

ειδικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ή με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με 

ταχυμεταφορά, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση υποβολής με 

συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με ταχυμεταφορά, το ΙΕΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την 

εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που την συνοδεύουν. 

Οι ενδιαφερόμενοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο, για δαπάνες σχετικές με 

την κατάρτιση και την υποβολή των προσφορών. 

Οι προσφορές συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από σχετικό έγγραφο υποβολής 

(συνοδευτική επιστολή) για πρωτοκόλλησή τους εκτός του φακέλου. 

Οι προσφορές καταχωρούνται κατά την παραλαβή τους στο πρωτόκολλο του ΙΕΕ  και σε κάθε 

φάκελο σημειώνεται ο οικείος αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία και ώρα καταχώρησης. 

Εκπρόθεσμες προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές από το ΙΕE και επιστρέφονται στον αποστολέα 

χωρίς να ανοιχθούν. 

Οι προσφορές κατατίθενται εντός σφραγισμένου φακέλου (φάκελος προσφοράς), στον οποίον 

περιέχονται, με ποινή αποκλεισμού, όλα τα έγγραφα και τυχόν άλλα στοιχεία που καθορίζονται 

στα έγγραφα της σύμβασης.  

Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών προσώπων (φυσικών ή νομικών) η κοινή προσφορά 

υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση/κοινοπραξία είτε από 

εκπρόσωπό τους νόμιμα εξουσιοδοτημένο.   

Ο ενιαίος φάκελος με τους υποφακέλους πρέπει απαραίτητα να φέρει: 

- Την επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος ή τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις 

των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας 

- Τον αποδέκτη: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Εγνατία 154, 546 36 

Θεσσαλονίκη 

- Τον τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ (E-HANDBOOK) ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΕΙΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Β)  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (STAND) ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
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BIOPROSPECT 

- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 28/05/2019 και ώρα 14.00 

- Την ένδειξη : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο ενιαίος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει δύο επιμέρους ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ 

υποφακέλους με τα αντίστοιχα αντίτυπα: 

Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (πρωτότυπο) 

Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (πρωτότυπο) 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Οι υποφάκελοι θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου και επιπλέον: 

Στον πρώτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 

Στον τρίτο υποφάκελο: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν τα στοιχεία του υποψηφίου, τον τίτλο της προς ανάθεση 

σύμβασης και τον τίτλο του φακέλου.  

Οι φάκελοι και το περιεχόμενο των προσφορών δεν επιτρέπεται να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, 

αλλοιώσεις, διαγραφές ή προσθήκες. Σε περίπτωση διαγραφής ή προσθήκης, αυτές 

καθαρογράφονται και μονογράφονται από τον συντάκτη, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, 

μονογράφει και σφραγίζει κατά τον έλεγχο τυχόν διαγραφές ή προσθήκες. Η προσφορά 

απορρίπτεται όταν φέρει διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής. 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη, στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 

με το ν. 1497/1984 (Α` 188).  

 

2.4.7 Περιεχόμενο Προσφορών   

Το περιεχόμενο των προσφορών εξειδικεύεται παρακάτω. 

 

2.4.7.1 Περιεχόμενα υποφακέλου Α: «Δικαιολογητικά»  

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» υποχρεωτικά περιλαμβάνει, επί ποινή αποκλεισμού, τα 

ακόλουθα: 

Σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα παρακάτω 

δικαιολογητικά κ.λπ., υποβάλλονται για κάθε έναν από τους συμμετέχοντες στην 

ένωση/κοινοπραξία. 

α. Υπεύθυνη δήλωση για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας προκήρυξης 

που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2.2.4 της παρούσας. 

Η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία υπογραφής, η οποία να μην απέχει 

πλέον των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία 
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υποβολής των προσφορών. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, αλλά σε περίπτωση που φέρει 

θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής αυτής. 

Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

την ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 

ένωση/κοινοπραξία. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο η Υπεύθυνη Δήλωση 

υπογράφεται από : 

α) τους διαχειριστές ή τους ομορρύθμους εταίρους όταν το νομικό πρόσωπο είναι προσωπική 

εταιρία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική 

Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) 

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), 

γ) όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου, όταν το νομικό 

πρόσωπο είναι αστικός συνεταιρισμός (συμπεριλαμβανομένων των Κοιν.Σ.Επ. κλπ) 

δ) το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα στην περίπτωση της ατομικής 

επιχείρησης. 

ε) σε κάθε άλλη περίπτωση (εκτός των ως άνω αναφερομένων υπόχρεων) από όλα τα επιπλέον 

πρόσωπα τα οποία εξουσιοδοτούνται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να 

υπογράφουν έγγραφα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων των 

εγγράφων της προσφοράς και της σύμβασης.  

β. Επί νομικών προσώπων, πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 

Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:  

 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας εταιρειών 

εγκρίνονται η συμμετοχή της εταιρίας στο διαγωνισμό, η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες 

μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας και το ποσοστό συμμετοχής της κάθε μιας στον 

προϋπολογισμό της σύμβασης. 

 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) 

εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την προσφορά, 

καθώς και για να καταθέσει την προσφορά, να παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς 

σε όλα τα στάδιά της και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. 

 Εγκρίνεται και ορίζεται συγκεκριμένο άτομο, γνώστης της ελληνικής, ως αντίκλητος. 

 Εγκρίνεται, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, μία εταιρία ως συντονιστής (leader) της 

ένωσης/κοινοπραξίας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

μελών της ένωσης/κοινοπραξίας. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει ο ίδιος την προσφορά 

απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση προς το τρίτο πρόσωπο (νόμιμο εκπρόσωπο) που θα 

καταθέσει την προσφορά και θα παραστεί στην αποσφράγιση της προσφοράς σε όλα τα στάδιά 

της.  

γ. Απόσπασμα του καταστατικού των νομικών προσώπων που λαμβάνουν μέρος στο 

διαγωνισμό, στο οποίο να φαίνεται ποιοι δεσμεύουν με την υπογραφή τους το κάθε 

νομικό πρόσωπο. Αν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρία, υποβάλλει το Φ.Ε.Κ. στο 
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οποίο έχει καταχωρηθεί η ανακοίνωση περί εκλογής του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου του 

κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

δ. Υπεύθυνη Δήλωση, όπου δηλώνει  ότι: 

H προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, της οποίας έλαβε 

γνώση. 

Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ότι η προσφορά του 

καλύπτει το σύνολο του έργου. 

Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή (ειδικευμένο προσωπικό κ.λπ.) που κρίνεται αναγκαία για την 

επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 

 

2.4.7.2 Περιεχόμενα υποφακέλου Β: «Οικονομική προσφορά» 

Στον (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται επί ποινή 

απορρίψεως η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 

συμπληρώνοντας πλήρως και υπογράφοντας το Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας προκήρυξης. 

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς αναγράφει τα στοιχεία του προσφέροντος, όπως 

αναφέρονται στην αίτηση υποβολής προσφοράς, την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης 

και την συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Η συνολική προσφερόμενη τιμή τρέπεται σε ποσοστό έκπτωσης (θετικό) επί του 

προϋπολογισμού της σύμβασης, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Οι παραπάνω τιμές θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σε κάθε 

περίπτωση. Οι παραπάνω τιμές δεν αναπροσαρμόζονται για οιονδήποτε λόγο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, δοθέντος ότι ο Ανάδοχος αναγνωρίζει τον κίνδυνο απρόοπτου μεταβολής 

των οικονομικών συνθηκών ως ενδεχόμενο και τον αποδέχεται. 

Η Επιτροπή ή η αρμόδια Διεύθυνση του ΙΕΕ διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν από τους 

συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών. 

 

2.4.7.3. Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Το ΙΕΕ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 

παρούσα, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από το ΙΕΕ, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 
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ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης προκήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

σύμβασης. 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού  

3.1.1 Η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 

προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη 

σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των 

προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι 

λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί 

ως «εμπιστευτικά». 

 

3.1.2 Τα επιμέρους στάδια έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό. Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 

τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται 

και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος 

επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται μετά από ειδική πρόσκληση. 

β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 

την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται μετά από ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική 

ανακοίνωση τιμών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο ως 

άνω στάδιο α` οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται. Η Επιτροπή Συνοπτικού Διαγωνισμού μπορεί να προβεί στην αποσφράγιση 

των οικονομικών προσφορών και την ίδια ημέρα με την ημέρα αποσφράγισης και αξιολόγησης 

των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 

3.1.3 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις της Επιτροπής 

Διαγωνισμού η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της 

ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΕΕ. 

 

3.1.4 Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο 

όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού 
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μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

 

3.1.5 Τα πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού καθώς και οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις 

διαβιβάζονται από την Επιτροπή στο αρμόδιο όργανο του ΙΕΕ για τη λήψη απόφασης ή/και την 

κατακύρωση του αποτελέσματος. 

 

3.1.6 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, το ΙΕΕ μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 

δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από τρείς (3) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 

προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από το ΙΕΕ, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο 

πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή 

πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 

μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και 

των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 

προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες 

συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, 

πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 

βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 

υποχρεωτικά ή μη, που περιλαμβάνονται στα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η 

διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή 

εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της προκήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή 

συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. Παράλληλα, το ΙΕΕ  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, 

μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρεις (3) ημέρες από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς 

που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 

παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που το ΙΕΕ κρίνει ότι μπορεί να 

θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 

προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

 

3.2 Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το ΙΕΕ ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 

που θα ορίσει το ΙΕΕ από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 

4250/2014 (Α` 74) όλων των δικαιολογητικών που καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.10.2. της 

παρούσας προκήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 2.2.4 της προκήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.5 - 2.2.7 αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο 

φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΙΕΕ. 
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3.2.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε 

αυτόν. Το ΙΕΕ μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 

και κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. 

 

3.2.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή εάν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού του άρθρου 2.2.4 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, ήτοι οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής 

και επαγγελματικής ικανότητας,  σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.5 έως 2.2.7 του παρόντος, ή εάν ο 

προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΙΕΕ η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον 

είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

3.2.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην 

Διοικητική Επιτροπή του ΙΕΕ για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού 

αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κατακύρωσης της 

σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 3.3 της παρούσας προκήρυξης. 

 

3.2.5. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές μπορούν να έχουν πρόσβαση λαμβάνοντας 

γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

 

3.3. Κατακύρωση 

3.3.1 Η Διοικητική Επιτροπή του ΙΕΕ του άρθρου 20 παρ. 1 του Κανονισμού Συμβάσεων του ΙΕΕ 

μπορεί, με σχετική αιτιολογημένη του απόφαση, ενδεικτικά να αποφασίσει την κατακύρωση ή 

ανάθεση του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης ή μεγαλύτερου ή μικρότερου μέρους αυτού, 

την ματαίωση ή επανάληψη της διαγωνιστικής ή άλλης διαδικασίας ανάθεσης σε κάθε στάδιο 

αυτής, χωρίς εξ αυτού του λόγου να γεννάται ουδεμία αξίωση αποζημίωσης των συμμετεχόντων 

στις διαδικασίες ανάθεσης.  

Στις περιπτώσεις αυτές, το ΙΕΕ μπορεί, κατά την κρίση της, να προβεί σε νέα διαδικασία 

ανάθεσης με τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους ή με όποιον άλλο τρόπο επιλέξει. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή 

μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του ΙΕΕ. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης 

ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο. 
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3.3.2. Το ΙΕΕ κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, σε κάθε προσφέροντα και στον 

προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 

3.3.3. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης κατακυρώνεται με απόφαση της 

Διοικητικής Επιτροπής του ΙΕΕ, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων και την, κατά περίπτωση, 

ολοκλήρωση του ελέγχου δικαιολογητικών που προσκομίζει ο επιλεγείς.  

 

3.3.4. Η παραδεκτή συμμετοχή στη διαδικασία ενός μόνον υποψηφίου δεν κωλύει την 

κατακύρωση σε αυτόν της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται στο 

σχετικό πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά πόσον η μία υποβληθείσα 

προσφορά είναι συμφέρουσα για το ΙΕΕ. 

 

3.3.5. Η απόφαση κατακύρωσης παράγει έννομα αποτελέσματα μετά από την άπρακτη 

παρέλευση των προθεσμιών της παραγράφου 3.4 της παρούσας. Μετά την επέλευση των 

εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, το ΙΕΕ προσκαλεί τον ανάδοχο να 

προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση 

σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

 

3.3.6. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 

πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του ΙΕΕ η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

3.4 Ενστάσεις 

3.4.1. Στον εν λόγω διαγωνισμό επιτρέπεται η άσκηση ένστασης από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον είτε κατά της προκήρυξης είτε κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων του ΙΕΕ, μέχρι 

την έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

 

3.4.2. Όλες οι ενστάσεις που απευθύνονται στο ΙΕE, υποβάλλονται εγγράφως στην έδρα της και 

παραλαμβάνονται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

 

3.4.3. Η άσκηση ένστασης δεν αναστέλλει την πρόοδο του διαγωνισμού.   

 

3.4.4. Η προθεσμία άσκησης ένστασης είναι η εξής: 

α) κατά της προκήρυξης, εντός πέντε (5) ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία 



  

 

 

 
24 

Project co-funded by the European Union and  

national funds of the participating countries 

υποβολής των προσφορών ή  

β) κατά πράξεων ή παραλείψεων οργάνων του ΙΕΕ, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση 

της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης.  

 

3.4.5. Με μέριμνα του ενιστάμενου, η ένσταση κοινοποιείται, με ποινή απαραδέκτου, εντός της 

επόμενης ημέρας από την υποβολή της, στον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο των 

συμμετεχόντων που θίγονται από την ολική ή μερική παραδοχή της. Αποδεικτικό επίδοσης της 

ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο προς το ΙΕΕ.  

 

3.4.6. Επί των ενστάσεων κατά της προκήρυξης αποφαίνεται η Διοικητική Επιτροπή του ΙΕΕ, το 

αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών μετά από γνώμη 

της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Στις λοιπές περιπτώσεις, το αρμόδιο όργανο του ΙΕΕ του 

άρθρου 20 παρ. 1 του υπ’ αριθμόν 72/10/23.06.2017 Κανονισμού Συμβάσεων του ΙΕΕ 

αποφαίνεται εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της ένστασης. Εφόσον δεν ληφθεί 

απόφαση εντός των ανωτέρω προθεσμιών, η ένσταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Το ΙΕΕ 

δύναται και μετά τη λήξη της προθεσμίας να δεχθεί εν όλω ή εν μέρει την ένσταση ή να παραθέσει 

αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την απόρριψη της ένστασης. 

 

3.4.8. Η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκου μέσου 

κατά των ανωτέρω πράξεων ή παραλείψεων του ΙΕΕ. 

 

3.5  Ματαίωση  

3.5.1 Το ΙΕΕ μπορεί να προβεί, αζημίως για το ίδιο, με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του, 

στη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης 

όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τα έγγραφα της σύμβασης ή λόγω 

υποβολής μίας μόνο προσφοράς, η οποία κατά την κρίση και εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Διαγωνισμού δεν θεωρείται συμφέρουσα για το ΙΕΕ ή 

β) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.  

 

3.5.2 Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 

μπορεί να λάβει χώρα με απόφαση του ΙΕΕ, αζημίως για το ίδιο, μετά από γνώμη της αρμόδιας 

Επιτροπής Διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον το ΙΕΕ 

γ) εάν το ΙΕΕ κρίνει ότι έχουν, καθοιονδήποτε τρόπο, αλλάξει οι συνθήκες με βάση τις οποίες 

αποφασίσθηκε η ανάθεση σύμβασης 
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δ) εάν για οιοδήποτε λόγο κρίνει το ΙΕΕ ότι δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

ε) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

στ) εάν έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

3.5.3 Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης, το ΙΕΕ μπορεί αζημίως για το ίδιο, μετά από γνώμη της Διοικητικής Επιτροπής του, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να διορθώσει την προκήρυξη ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που διαπιστώθηκε το 

σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

3.5.4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3.5.1 και 3.5.2, το ΙΕΕ ακυρώνει, αζημίως για το ίδιο, τη διαδικασία σύναψης 

σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα 

της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 

 

3.5.5 Το ΙΕΕ διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να αποφασίσει αζημίως για το ίδιο, παράλληλα με τη 

ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας 

σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της. 

 

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1  Υπογραφή Σύμβασης - Εγγυήσεις  

4.1.1 Μεταξύ του ΙΕΕ και του Αναδόχου που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση.  

 

4.1.2 Στη σύμβαση μπορεί να προσαρτηθούν παρατηρήσεις του ΙΕΕ, οι οποίες θα λαμβάνουν 

υπόψη τους παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά την φάση της αξιολόγησης. Οι παραπάνω 

παρατηρήσεις σκοπό έχουν να κάνουν πιο σαφές και πλήρες το συμβατικό αντικείμενο του έργου 

και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του.  

 

4.1.3 Στη Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν:  

•  Οι όροι που αναφέρονται στην Προκήρυξη αυτή και τα Παραρτήματά της.  

• Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων, και έγινε αποδεκτό από το ΙΕΕ.  

 

4.1.4 Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται όπως 

προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, πλην, καταδήλων σφαλμάτων, ή παραδρομών ή 

παραλείψεων.  

 

4.1.5 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της Σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 
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θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους, αποκλειόμενης, ρητά, οποιασδήποτε 

τροποποίησης με προφορική συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η εκτέλεση 

του έργου όπως προδιαγράφηκε. 

 

 4.1.6 Ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η παροχή υπηρεσιών, είναι υποχρεωμένος μέσα 

στην προθεσμία που θα ορίσει η ειδική πρόσκληση να προσέλθει για να υπογράψει τη Σύμβαση 

του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού Συμβάσεων του ΙΕΕ. Αν 

περάσει η προθεσμία που αναφέρεται στην πρόσκληση χωρίς να παρουσιασθεί ο Ανάδοχος, το 

αρμόδιο όργανο του ΙΕΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την κατάπτωση υπέρ 

του ΙΕΕ της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

 

4.1.7 Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Δεν απαιτείται 

 

4.1.8 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος, το ΙΕΕ απευθύνεται στον επόμενο στην 

κατάταξη υποψήφιο και ξεκινά την διαδικασία υπογραφής σύμβασης με αυτόν.  

 

4.2 Πληρωμή  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την παραλαβή από το ΙΕΕ  των επί μέρους μελετών, 

και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή 

εκτέλεση σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι.  Μετά την παραλαβή, ο 

ανάδοχος θα προβαίνει στην έκδοση του σχετικού παραστατικού που θα αφορά τις 

παραληφθείσες μελέτες. Η πληρωμή του ως άνω παραστατικού θα πραγματοποιείται εντός ενός 

(1) μήνα από την προσκόμιση από τον ανάδοχο των προαναφερθέντων νόμιμων παραστατικών 

στοιχείων. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πριν την πληρωμή στο τμήμα 

Λογιστηρίου ασφαλιστική , φορολογική ενημερότητα. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη 

ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά 

νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.  

 

4.3 Λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου- Ειδικοί όροι εκτέλεσης 

Στη σύμβαση ανάθεσης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΙΕΕ και του αναδόχου θα ισχύσουν οι 

παρακάτω όροι, ακόμη και αν δεν περιληφθούν στο κείμενο της σύμβασης: 

α. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος έναντι του ΙΕΕ για την άρτια εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του, και με την παροχή του οφείλει να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

όσο και τη νομιμότητά τους. 

β. Από τις συμβάσεις και τις οποιεσδήποτε σχέσεις του αναδόχου με τους τρίτους που αφορούν 

άμεσα ή έμμεσα την εκτέλεση της σύμβασης με το ΙΕΕ, ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση ή 

ευθύνη θα έχει το ΙΕΕ έναντι των τρίτων αυτών, του αναδόχου βαρυνόμενου αποκλειστικά με 

κάθε φύσεως αμοιβές, αποδοχές, αποζημιώσεις και γενικά με κάθε φύσεως συγγενικά και 

πνευματικά δικαιώματα, δαπάνη δική του ή τρίτων που θα αφορά με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα 
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ή έμμεσα, την εκτέλεση της συμβάσεως με το ΙΕΕ και τις οποίες δαπάνες, απαιτήσεις τρίτων κ.λ.π 

υποχρεούται να καταβάλει ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη τήρησης του όρου αυτού, ο ανάδοχος 

υπέχει έναντι του ΙΕΕ υποχρέωση να αποκαταστήσει πλήρως οποιαδήποτε ζημία του ΙΕΕ, αν ο 

τρίτος ήθελε τυχόν στραφεί κατά του ΙΕΕ και να επιτύχει δικαστικώς την ικανοποίηση των 

απαιτήσεών του από το ΙΕΕ, παράλληλα δε ο ανάδοχος, προσεπικαλούμενος από το ΙΕΕ, 

υποχρεούται να ασκήσει κύρια, άλλως πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΙΕΕ σε οποιαδήποτε 

σχετική δίκη και να καταβάλει στο ΙΕΕ όλες τις δαπάνες για τη δίκη του ΙΕΕ στην ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή. 

Τις αυτές υποχρεώσεις υπέχει ο ανάδοχος έναντι του ΙΕΕ και για οποιαδήποτε ζημία, σε 

πρόσωπα ή πράγματα, ήθελε προκληθεί από τον ανάδοχο και τα όργανα αυτού κατά την 

εκτέλεση της συμβάσεως του με το ΙΕΕ ή με αφορμή αυτή, ευθυνόμενος αυτός αποκλειστικά σε 

αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας περιλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης σε 

βάρος οιουδήποτε τρίτου.  

γ. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται να εκτελέσει το έργο σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με την προσφορά του, όπως αυτή θα γίνει δεκτή με την κατακυρωτική 

απόφαση του ΙΕΕ με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί, κατά τρόπο που να 

εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ΙΕΕ και να εκπληρώνεται με τον αποτελεσματικότερο τρόπο 

το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 

 

δ. Αμοιβές προσωπικού αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, βαρυνόμενος αποκλειστικά και μόνο αυτός με τη δαπάνη μισθοδοσίας αυτού και 

τυχόν άλλες δαπάνες του προσωπικού τούτου (ασφαλιστικά ταμεία, αποζημιώσεις, απολύσεις, 

ατυχήματα, δώρα κλπ). 

Το ΙΕΕ δεν έχει κανένα εργασιακό ή άλλο δεσμό με το προσωπικό του αναδόχου, ούτε φέρει 

οποιαδήποτε ευθύνη ποινική ή αστική από την εργασιακή σχέση του αναδόχου με το προσωπικό 

που χρησιμοποιεί αυτός(π.χ εργατικά ατυχήματα, παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κλπ). 

 

4.4 Έκπτωση Αναδόχου 

4.4.1. Εφόσον ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει εγκαίρως ή προσηκόντως τις συμβατικές του 

υποχρεώσεις, μπορεί να κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΕΕ. 

Πριν από την κήρυξη της έκπτωσης, αποστέλλεται στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση, στην οποία 

περιγράφεται, με μέριμνα του ΙΕΕ, η παράβαση των όρων της σύμβασης και ορίζεται εύλογη 

προθεσμία για την ικανοποίηση των αξιώσεων του ΙΕΕ. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί 

εντός της τασσόμενης προθεσμίας, υποβάλλεται αιτιολογημένη εισήγηση στην Διοικητική 

Επιτροπή του ΙΕΕ για την έκπτωση του αναδόχου. 

4.4.2. Η έκπτωση καθίσταται οριστική εφόσον δεν ασκηθεί ένσταση προς την Διοικητική 

Επιτροπή του ΙΕΕ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον 

ανάδοχο ή εφόσον αυτή απορριφθεί. Η εμπρόθεσμη άσκηση ένστασης αναστέλλει την έκπτωση 

έως την έκδοση απόφασης επ’ αυτής. Η Διοικητική Επιτροπή του ΙΕΕ αποφαίνεται από της εν 

λόγω ένστασης εντός το αργότερο δέκα (10) ημερών, μετά από εισήγηση της αρμόδιας 

Διεύθυνσης. Σε περίπτωση που το ως άνω αρμόδιο όργανο δεν αποφανθεί επί της ενστάσεως 
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εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται απορριφθείσα.  

4.4.3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται, με απόφαση της Διοικητικής 

Επιτροπής του ΙΕΕ, κυρώσεις, οι οποίες καθορίζονται στην απόφαση αυτή.  

 

4.5 Προθεσμίες - Ποινικές Ρήτρες 

4.6.1. Όλες οι προθεσμίες παράδοσης, συνολικές και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή 

της σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτή. 

4.6.2. Παράταση των συμβατικών προθεσμιών για την παράδοση του συνόλου ή τμήματος της 

σύμβασης, μπορεί να δοθεί με απόφαση και κατά την κρίση της Διοικητικής Επιτροπής του ΙΕΕ. Η 

παράταση χορηγείται με κριτήριο το συμφέρον του ΙΕΕ, μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα του 

αναδόχου, στο οποίο στοιχειοθετούνται οι λόγοι της καθυστέρησης. 

4.6.3. Το ΙΕΕ μπορεί να επιβάλει στον ανάδοχο, με απόφαση και κατά την κρίση της Διοικητικής 

Επιτροπής του, ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα υπαίτιας υπέρβασης του συμβατικού χρόνου 

παράδοσης του συνόλου ή τμήματος της σύμβασης ή λόγω άπρακτης παρέλευσης ταχθείσας 

προθεσμίας για την αντικατάσταση απορριφθέντων παραδοτέων και για οποιαδήποτε παραβίαση 

των όρων της προκήρυξης και της σύμβασης που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις,  κατά τη διαδικασία 

παραλαβής. 

4.6.4. Οι ποινικές ρήτρες καθορίζονται, ως ακολούθως: 

I. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας μέχρι του 20% αυτής, ή τμηματικής προθεσμίας μέχρι 

το 10% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα καθυστέρησης ίση με 10% της μέσης ημερήσιας αμοιβής 

η οποία προκύπτει με διαίρεση της συμβατικής αμοιβής με τον καθαρό χρόνο, όπως ορίζεται στην 

παρ. 1.1  του παρόντος, υπολογιζόμενο σε ημερολογιακές ημέρες. 

II. Για υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας πέραν του 20% και μέχρι του 30% αυτής ή 

τμηματικής προθεσμίας πέραν του 10% και μέχρι του 15% αυτής, ποινική ρήτρα ανά ημέρα 

υπέρβασης ίση με 20% της μέσης ημερήσιας αμοιβής υπολογιζόμενης ως ανωτέρω. 

III. Για υπέρβαση μεγαλύτερη του 30% της συνολικής προθεσμίας ο Ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, κατά τους όρους και με τη διαδικασία της παραγράφου 4.4 του παρόντος. 

Το σύνολο των ποινικών ρητρών για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 2% του ποσού της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες για 

υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες αυτών που επιβάλλονται για υπέρβαση της 

συνολικής προθεσμίας και επιστρέφονται με αιτιολογημένη απόφαση του ΙΕΕ αν η σύμβαση 

περατωθεί μέσα στον οριζόμενο καθαρό χρόνο της σύμβασης και τις εγκεκριμένες παρατάσεις 

του. 

 

4.7 Τροποποίηση Σύμβασης 

Εφόσον κρίνεται επιβεβλημένο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε, εφόσον 

συμφωνήσουν προς τούτο και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη.  
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4.8 Επίλυση διαφορών 

Η σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά ή διένεξη για την ερμηνεία, την 

εφαρμογή και εκτέλεση της σύμβασης καθώς και κάθε αναφυόμενη από αυτήν μεταξύ των 

συμβαλλομένων αξίωση ή απαίτηση, θα επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια Δικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης, τα οποία οι συμβαλλόμενοι θα αναγνωρίζουν και θα δέχονται ως έχοντα 

αποκλειστική δωσιδικία και αρμοδιότητα για την εκδίκαση των παραπάνω διαφορών και ενώπιον 

των οποίων το ΙΕΕ θα ενάγει ή θα ενάγεται ως διάδικος, εφαρμοζόμενου σε κάθε περίπτωση του 

ουσιαστικού και δικονομικού Ελληνικού Δικαίου. 

 

4.9 Ευθύνη μελών της ένωσης/κοινοπραξίας 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος αποτελεί ένωση/κοινοπραξία, κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου έναντι του ΙΕΕ για την εκτέλεση 

της σύμβασης.  

 

4.10 Ευθύνη – αποζημίωση 

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους 

όρους της σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της προκήρυξης, 

αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο το ΙΕΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

Γίνεται μνεία ότι η παρούσα προκήρυξη συνοδεύεται από ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που περιλαμβάνουν: 

Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΙΙ:ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

IΙΙ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αφορά την παροχή υπηρεσιών με αντικείμενο α) Υποστήριξης στην σύνθεση 

ηλεκτρονικού εγχειριδίου (e-handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης 

πολιτικής β)  Σχεδιασμού και Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής δραστηριότητας 

(stand) για την παρουσίαση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου 

BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in forested 

areas». Οι συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν μέρος των δράσεων-παραδοτέων 

που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το ΙΕΕ στο πλαίσιο του έργου BIOPROSPECT. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BIOPROSPECT 

Το έργο «Προστασία και Βιώσιμη Κεφαλαιοποίηση της βιοποικιλότητας σε δασικές περιοχές» 

(BIOPROSPECT: Conservation and Sustainable Capitalization of Biodiversity in Forested Areas), 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg Balkan-Mediterranean, του επιχειρησιακού προγράμματος 

2014-2020, του άξονα προτεραιότητας «2. Environment» της πράξης «6c Conserving, protecting, 

promoting and developing natural and cultural heritage» και συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. 

Στις 20 Οκτωβρίου 2017 ξεκίνησε επίσημα η υλοποίηση του έργου BIOPROSPECT μετά από 

έγκριση χρηματοδότησης της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Διακρατικής 

Συνεργασίας «Βαλκάνια - Μεσόγειος 2014-2020». Το έργο BIOPROSPECT έχει διάρκεια 24 

μήνες (Οκτώβριος  2017 – Οκτώβριος 2019) και συμμετέχουν σε αυτό 8 εταίροι από τις 5 χώρες 

του Προγράμματος. Ειδικότερα εταίρου του έργου είναι  

 το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης,  

 το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

 το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών,  

 το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης 

 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  

 το ερευνητικό κέντρο AGROBIOINSTITUTE της Βουλγαρίας,  

 ο Δήμος του Vrapcisht από την ΠΓΔΜ και  

 ο Δήμος του Maliq από την Αλβανία. 
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Σκοπός του έργου BIOPROSPECT είναι να διερευνήσει και να τεκμηριώσει την οικονομική αξία 

της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών δασικών περιοχών και τους τρόπους της 

βιώσιμης κεφαλαιοποίησης τους, ως μέσο για την αειφορική διαχείριση, ανάπτυξη και προστασία 

των περιοχών. Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 

 H παροχή λειτουργικών εργαλείων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας των δασών μέσω 

της οικονομικής αποτίμησης και της βιώσιμης κεφαλαιοποίησής της. 

 Η πιλοτική εφαρμογή της χαρτογράφησης και οικονομικής αποτίμησης των οικοσυστημικών 

υπηρεσιών και της βιοποικιλότητας των δασών καθώς και του οφέλους από την 

κεφαλαιοποίηση τους. 

 Η ενσωμάτωση οικονομικών αποτιμήσεων στη διαχείριση των περιοχών αυτών και η 

πρόταση πολιτικών πρωτοβουλιών στην περιοχή της Βαλκανικής.  

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι παρακάτω παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν μέρος των δράσεων- παραδοτέων που έχει 

αναλάβει να υλοποιήσει το ΙΕΕ στα πλαίσια του έργου BIOPROSPECT. 

Οι απαιτούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε δύο (2) μέρη τα οποία είναι τα 

ακόλουθα: 

 Μέρος Α. Παραδοτέο 5.3.1: Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην σύνθεση ηλεκτρονικού 

εγχειριδίου (e-handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης πολιτικής 

 Μέρος Β. Παραδοτέο 5.3.2: Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Διοργάνωσης 

μεταφερόμενης εκθεσιακής δραστηριότητας (stand) για την βιοποικιλότητα με στόχο την 

παρουσίαση και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου BIOPROSPECT 

 

Μέρος Α. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην σύνθεση ηλεκτρονικού εγχειριδίου (e-

handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης πολιτικής (Παραδοτέο 5.3.1): 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο ή ψηφιακό βιβλίο (e-book) είναι ένα βιβλίο σε ψηφιακή μορφή που 

εκδίδεται με σκοπό κυρίως την ανάγνωσή του σε ηλεκτρονική συσκευή (tablet pc, iPad, e-reader 

όπως π.χ. το Kindle, κινητό τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή). Παρόλο που μπορεί να 

διατίθεται και σε τυπωμένη εκδοχή ή να συνιστά ψηφιοποίηση ενός ήδη τυπωμένου βιβλίου, το 

ηλεκτρονικό βιβλίο δεν προϋποθέτει αναγκαστικά και ένα αντίστοιχο τυπωμένο βιβλίο (e-born 

books).  

Επιπλέον χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι: η αλληλεπίδραση/διαδραστικότητα 

(interactivity),τα πολυμεσικά στοιχεία (multimedia objects), η οργάνωση του περιεχομένου σε 

μαθησιακά αντικείμενα, τα χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διευκολύνσεις που 

προσφέρει η τεχνολογική του φύση. 

Το ηλεκτρονικό βιβλίο θα περιέχει δύο ενότητες : 

Ενότητα 1η :  
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Ένταξη στο βιβλίο των επιχειρησιακών μοντέλων, τα οποία ανέπτυξαν εταίροι του έργου, για την 

οικονομική αποτίμηση των υπηρεσιών βιοποικιλότητας στα δασικά οικοσυστήματα, ώστε να 

δίνεται η πρόσβαση προς αξιοποίηση τους σε κάθε ενδιαφερόμενο, μετά από αντίστοιχη 

εγγραφή του.  

Ενότητα 2η : 

Παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου δημιουργίας κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων 

διατήρησης των δασών μέσω της κεφαλαιοποίησης υπηρεσιών βιοποικιλότητας και του 

εγχειριδίου αξιολόγησης της κατάστασης και των τάσεων της διαθεσιμότητας και της διανομής 

των δασικών υπηρεσιών, που καταρτίζει ο επικεφαλής εταίρος του έργου. 

 

Το προς δημοσίευση υλικό θα δοθεί στον ανάδοχο από το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών και ο 

Ανάδοχος καλείται να το μορφοποιήσει και να παραδώσει στο Ινστιτούτο τρείς προτάσεις για την 

τελική μορφή του ηλεκτρονικού βιβλίου, πριν την ανάρτησή του . 

Το περιεχόμενο του βιβλίου μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε από τις τελευταίες εκδόσεις 

του Microsoft Word . Ανάλογα με την έκταση και το περιεχόμενό του συνιστάται να κατανεμηθεί 

σε περισσότερα του ενός αρχεία για την ευκολότερη αποστολή τους και τον έλεγχο τους στη 

συνέχεια  από την Κεντρική Ομάδα Υλοποίησης στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών.  

Τα ονόματα των αρχείων θα πρέπει να είναι σχετικά με το περιεχόμενό τους ώστε να είναι 

διακριτή η κατάταξή τους στη δομή του ηλεκτρονικού βιβλίου. 

Οι γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιηθούν συνιστάται να είναι συμβατές με την κωδικοποίηση 

Unicode προκειμένου να αποφευχθούν λάθη κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και στοιχειοθεσία 

της ύλης . 

Η ύπαρξη γραφικών, επίσης, είναι ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Γραμμικά 

σχέδια, γραφήματα, εικόνες ή φωτογραφίες τα οποία υπάρχουν μέσα στο κείμενο, θα πρέπει να 

αποστέλλονται σε ανεξάρτητο αρχείο ανάλογου τύπου και προδιαγραφών και να μην είναι 

ενσωματωμένα στα αρχεία του κειμένου, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η επεξεργασία. 

Η σύνταξη του περιεχομένου του ηλεκτρονικού βιβλίου θα γίνει σε συνεργασία με την Κεντρική 

Ομάδα Υλοποίησης στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών. 

 

Μέρος Β. Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής 

δραστηριότητας (stand) για την βιοποικιλότητα με στόχο την παρουσίαση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου BIOPROSPECT (Παραδοτέο 5.3.2): 

 

Σχεδιασμός και υλοποίηση εκθεσιακού stand 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά του stand: 

 
Εύκολη συναρμολόγηση, γρήγορη αποσυναρμολόγηση και εύκολη μεταφορά. Οι επιφάνειες 
προβολής κατασκευάζονται από υλικά όπως το χαρτόνι, το ακρυλικό και το κυματοειδές 
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πολυπροπυλένιο, μπορεί να φέρουν έγχρωμες εκτυπώσεις και θα συσκευάζονται κατά το 
δυνατόν ως επίπεδες συσκευασίες, έτοιμες για συναρμολόγηση σε πολύ σύντομο χρόνο. 
 
Το stand θα καταλαμβάνει συνολικά περίπου 3 τμ. 
 
Ο εξοπλισμός του stand θα πρέπει να περιλαμβάνει και περιορισμένο αριθμό εξοπλισμού 
προβολής, όπως banners, κάθισμα για τον συνοδό και παρουσιαστή του έργου, θήκη εντύπων, 
μέσο για προβολή ηλεκτρονικού υλικού. 
 
Το ΙΕΕ θα τροφοδοτήσει τον ανάδοχο με σχετικό υλικό ώστε εκείνος να διαμορφώσει το 
δημιουργικό κομμάτι των εκτυπώσεων στις επιφάνειες του stand. 
 
Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στο Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών συγκεκριμένη πρόταση 
για την διαμόρφωση, την κατασκευή και τα υλικά του stand, ώστε να εγκριθεί η τελική μορφή της 
κατασκευής του. 
 
To stand και ο εξοπλισμός θα αποτελούν ιδιοκτησιακό στοιχείο του Ινστιτούτου Εκθεσιακών 
Ερευνών. 
 
Υλοποίηση μεταφερόμενης εκθεσιακής δραστηριότητας 
 
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη μεταφορά, το στήσιμο και στην αποδόμηση του stand , καθώς 

και την επιστροφή του στα γραφεία του ΙΕΕ. Ο Ανάδοχος θα πρέπει επίσης να διαθέτει 

εκπαιδευμένο άτομο, το οποίο θα γνωρίζει την τεχνική δόμησης και αποδόμησης του stand και το 

οποίο θα συνοδεύει, θα υποστηρίζει την παρουσίαση των στόχων και των αποτελεσμάτων του 

έργου BIOPROSPECT και θα επιβλέπει το stand καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. 

Το stand θα τοποθετηθεί σε τέσσερις εκδηλώσεις : 

- Μία εκδήλωση στην Λεμεσό στην Κύπρο, στο ΤΕΠΑΚ, στα πλαίσια info day, διάρκεια 2 

ημέρες 

- Μία εκδήλωση κατά τη διάρκεια συνεδρίου στα πλαίσια του έργου στις εγκαταστάσεις του 

ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη, διάρκεια 1 ημέρα 

- Μία εκδήλωση κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Βωβούσας, στη Βόρεια Πίνδο, διάρκεια 2 

ημέρες 

- Μία εκδήλωση στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, στη Γευγελή, 

διάρκεια 1 ημέρα 

Το ΙΕΕ έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το χώρο και τον χρόνο των εκδηλώσεων, ανάλογα με 

τον συνολικό προγραμματισμό του Έργου, με προϋπόθεση την έγκαιρη ενημέρωση του 

Αναδόχου.  

 
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Υποχρέωση του Ανάδοχου των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι να υποστηρίζει, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του συγκεκριμένου έργου, το ΙΕΕ στις διαδικασίες ενημέρωσης - διαβούλευσης με τους 

εμπλεκόμενους φορείς. 
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Το ΙΕΕ έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις με την παρουσία εκπροσώπων 

και άλλων Φορέων, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

και θα δίνονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.  

Με τη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΙΕΕ και του Αναδόχου μπορεί να εξειδικεύονται 

περαιτέρω τα ως άνω σχετικά µε την εκτέλεση, παρακολούθηση, παράδοση και παραλαβή του 

έργου. 

  



                                                                                            
 

36 
 Project co-funded by the European Union and 

national funds of the participating countries 

 

 

4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η σύμβαση μία αυτοτελή ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονείται σε  δύο (2) στάδια, όπως αυτά 

περιεγράφηκαν αναλυτικά στην ενότητα.  

Η συνολική προθεσμία από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την έκδοση της απόφασης 

έγκρισης του συνόλου των παραδοτέων ορίζεται σε πέντε (5) μήνες.  

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα παροχής των αποκηρυσσόμενων υπηρεσίες ανά μέρος 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 Μέρος Α.: αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 

 Μέρος Β.: αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και διαρκεί μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2019 

Στο Μέρος Α. ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παραδώσει την ενδιάμεση έκθεση για το 

παραδοτέο μέχρι και τρεις (3) μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Στο Μέρος Β., ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να ολοκληρώσει την προμήθεια του stand και του 

εξοπλισμού και την παράδοσή του στα γραφεία του ΙΕΕ μέχρι τις 31.07.2018. 

5. ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε τρεις (3) φάσεις, ανά μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών είναι το ακόλουθο:  

Μέρος Α.: 

 Προκαταβολή 30%, με την υπογραφή της σύμβασης. 

 Ενδιάμεση Πληρωμή 30%, με την παράδοση και έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης μέχρι τις 

31.08.2019. 

 Εξοφλητική Πληρωμή 40%, με την παράδοση και έγκριση των τελικών παραδοτέων. 

 

Μέρος Β.: 

 Προκαταβολή 40%, με την υπογραφή της σύμβασης 

 Ενδιάμεση Πληρωμή 30%, με την ολοκλήρωση της προμήθειας του stand και του 

εξοπλισμού και την παράδοσή τους στα γραφεία του ΙΕΕ μέχρι τις 31.07.2018 

 Εξοφλητική Πληρωμή 30%, με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων: μέχρι τις 19.10.2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με το ΙΕΕ και τη διαδικασία ανάθεσης 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του ΙΕΕ 

- Ονομασία: ΙΝΣΙΤΟΥΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΕΓΝΑΤΙΑ 154, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 54636 

- Αρμόδιο τμήμα για πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

- Τηλέφωνο: 2310291506, 23102911537 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kourkouridis@iee.org.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.iee.org.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη προκήρυξη 

- Τίτλος Συνοπτικού Διαγωνισμού: επιλογή αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών 

Υποστήριξης του Ινστιτούτου Εκθεσιακών Ερευνών (ΙΕΕ) α) στη σύνθεση 

ηλεκτρονικού εγχειριδίου (e-handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης 

πολιτικής β)  Σχεδιασμού και Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής 

δραστηριότητας (stand) για την παρουσίαση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του 

έργου BIOPROSPECT: Conservation and sustainable capitalization of biodiversity in 

forested - Αρ. Πρωτ.: 072 

- Παραλαβή Τεύχους Προκήρυξης: Από τα γραφεία του ΙΕΕ από το Τμήμα Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων καθώς επίσης και από τον δικτυακό τόπο του ΙΕΕ:  http//www.iee.org.gr 

- Ημερομηνία δημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.iee.org.gr : 17.05.2019 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΘΑ 

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

  

http://www.iee.org.gr/
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Mέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης Απάντηση 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Ταχυδρομικός Κώδικας: 

Πόλη: 

Χώρα: 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

[  …… ] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Τρόπος συμμετοχής Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 
[……] Ναι [………] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ από τους 

άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

β) [……] 

 

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

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

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

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει Απάντηση 

Ονοματεπώνυμο: [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 

Ταχυδρομικός Κώδικας: 

Πόλη: 

Χώρα: 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά 
με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, 
τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στην παράγραφο 2.2.4 Προσωπική κατάσταση υποψηφίων της παρούσας διακήρυξης 

ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

2. δωροδοκία 

3. απάτη 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Απάντηση 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; 

[…….] Ναι [……] Όχι 

 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[ ….. ], 

σημείο-(-α): [….. ], 

λόγος(-οι):[ ……] 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[…….] Ναι [……] Όχι 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 
Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστημένος ; 

[…….] Ναι […….] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 

 

 

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται; 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους 

ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των 

δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους; 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

-[….] Ναι [] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

α)[……]· 

β)[……] 

 

 
 

γ.1) [] Ναι [] Όχι 

 

-[….] Ναι [….] Όχι 

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, να  

αναφερθούν  

λεπτομερείς  

πληροφορίες 

[……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα 
 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα 

από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο 

οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 

εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 

αυτές τις περιστάσεις 

 

[……..] Ναι [……….] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[……] Ναι [……] Όχι 

 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[..........……] 
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Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[……] Ναι [……] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 

[……] 

Έχει εκπληρώσει πλήρως και προσηκόντως 

οιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση έναντι του ΙΕΕ ή 

έχει καταβάλλει πλήρως και προσηκόντως στο ΙΕΕ, 

οιαδήποτε οφειλόμενη χρηματική απαίτηση; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 

σύμβασης με το ΙΕΕ που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την από το ΙΕΕ  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της από το ΙΕΕ, να 

αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

 

 

 

 

[………..] Ναι […………..] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι: 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει τις κάτωθι πληροφορίες καθώς αυτές 

απαιτούνται  από το ΙΕΕ στη παρούσα διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση 

α) Ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επαγγελματικό ή 

εμπορικό μητρώο που τηρείται στο 

κράτος- μέλος εγκατάστασής του, ως εξής: 

[…] 

 

 

 

 

 

Β : Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν απαιτείται 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει τις κάτωθι πληροφορίες καθώς αυτές 

απαιτούνται  από το ΙΕΕ στη παρούσα διακήρυξη. 

Τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα 
Απάντηση 

α) Σύνθεση της ομάδας έργου 

(Ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, έτη 

εμπειρίας) 

ΜΕΛΟΣ 1 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ : 

ΜΕΛΟΣ 2 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ : 

ΜΕΛΟΣ 3 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 

ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ : 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

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

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

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

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

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

που αναφέρονται. 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές): [……] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

α/α ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΕΥΡΩ) 

1 

Α. Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης στην σύνθεση ηλεκτρονικού 

εγχειριδίου (e-handbook) για διαχειριστές δασών και φορείς χάραξης 

πολιτικής 
4.950,00 €  

2 

Β. Σχεδιασμού και Διοργάνωσης μεταφερόμενης εκθεσιακής 

δραστηριότητας (stand) για την παρουσίαση και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου BIOPROSPECT 

18.000,00 €  

 Σύνολο μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 22.950,00 €  

 ΦΠΑ 24% 5.508,00 €  

 Σύνολο συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 28.458,00 €  

 
Συνολική τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (Ολογράφως) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Ποσοστό έκπτωσης  = 100 x  (1 -  _____________/ 22.950,00 € ) = ________ % 

     Ημερομηνία ____________ 
 

Ο προσφέρων 


