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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) (Αναθέτουσα Αρχή), πρόκειται να προχωρήσει με 

τη διαδικασία της πρόκλησης Υποβολής Προσφορών στην επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Πακέτου 

Εργασίας 4.4 «Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» του Υποέργου «Υποστηρικτικές ενέργειες  Συντονισμού,  

Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» της Πράξης «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις 

νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και 

δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 

και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την υπ. αρ. πρωτ. 5870/750/Α3 13/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με την 5910/Β3/1367 26/09/2018 1η τροποποίηση και την υπ αρίθ 780/Β3/188  11/02/2020 2η 

τροποποίηση της απόφασης ένταξης της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και έχει λάβει Κωδικό 

MIS 5002964.  

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑΕ 1631.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2017ΣΕ16310002). 

Η σύμβαση εντάσσεται στο Υποέργο με αριθμό 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου 

Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω 

καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002964, η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 

Θεσμικό Πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:  

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

• Την υπ. αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β'/31.12.2018) Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
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της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 

δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία 

ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων” 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 

2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006, 

• Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 

περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, 

• Τον Κανονισμό 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με 

τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των 

κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 

1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ 

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012. 

• Την Πρόσκληση με ΑΠ 3384/936/Α2/ 27-06-2016, Κωδικός Πρόσκλησης: 024 με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση 

γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ». 

• Την με αριθ. Πρωτ 5870/750/Α3 13/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 

5910/Β3/1367 26/09/2018 1η τροποποίηση και την υπ αρίθ 780/Β3/188  11/02/2020 2η τροποποίηση της 

απόφασης ένταξης  της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω 

καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων», με κωδικό MIS 5002964 

η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

2014-2020 

• Την από τις 26/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών 

Εφημερίδων περί έγκρισης της Αναλυτικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την Επιλογή 

Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» του Υποέργου «Υποστηρικτικές 

ενέργειες  Συντονισμού,  Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» 

της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την 

προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964. 
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• Την από τις 26/06/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών 

Εφημερίδων περί έγκρισης της δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για την επιλογή 

αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» του Υποέργου «Υποστηρικτικές 

ενέργειες  Συντονισμού,  Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» 

της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την 

προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002964 

• Την από τις 30/10/2020  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών 

Εφημερίδων για την επικαιροποίηση των όρων έγκρισης της δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης 

Υποβολής Προσφορών για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Αξιολόγηση του Σχεδίου 

Δράσης» του Υποέργου «Υποστηρικτικές ενέργειες  Συντονισμού,  Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης 

& Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω 

καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5002964 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου 

των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει 

την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
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1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία Επικοινωνίας  

Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) ο οποίος έχει έδρα 

Σισίνης 31 , Τ.Κ. 11528, Αθήνα Τηλ: (30) 210.8254399/ e-mail: sepe@otenet.gr  URL: www.regionalpress.gr  

Προσφορές γίνονται δεκτές στα γραφεία του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ)  που 

βρίσκονται στην Σισίνης 31 , Τ.Κ. 11528, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μέχρι τις 12 του μηνός 

Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00 μ.μ. 

Εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες μεταστεγασθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης της 

υπηρεσίας, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα τα νέα τους στοιχεία στους ενδιαφερόμενους/ προσφέροντες ή στον 

Ανάδοχο. 

 

2. Παραλαβή εγγράφων σύμβασης  

1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περίπτωσης 14 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον 

παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 

α) η παρούσα αναλυτική πρόσκληση, 

β) τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την αναθέτουσα αρχή επί 

των ανωτέρω. 

2. Η προκήρυξη του διαγωνισμού καθώς και ο πλήρης φάκελος δημόσιας σύμβασης θα βρίσκεται στα γραφεία της 

Α.Α. με πρόσβαση σε κάθε προσκληθέντα ενδιαφερόμενο. 

 

3. Περιγραφή του Έργου  

Ο Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (ΣΗΠΕ) στο πλαίσιο της ως άνω πράξης, υλοποιεί 

επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και δωρεάν διαδικασίες πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων και 

δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση εργαζομένων (μισθωτών), πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της χώρας, που εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας, 

οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, την επαγγελματική τους 

θέση και να ενισχύσουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής τους κινητικότητας. 

Με βασικό κορμό την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, που θα οδηγούν και σε πιστοποίηση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν, καταληκτικός σκοπός της πράξης είναι η ενδυνάμωση των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης 
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Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ωρών έκαστο, αφορούν σε τρία θεματικά αντικείμενα 

κατάρτισης, ήτοι  

• Ειδικός Δημοσιογραφίας Δεδομένων  

• Ειδικός Ψηφιακής Αφήγησης στα Νέα Μέσα Επικοινωνίας  

• Μάνατζερ ενημερωτικών – πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ιστοσελίδων με τις εξής εξειδικεύσεις:  

o Ειδικός Social Media Marketing  

o Ειδικός χρηματοοικονομικής διαχείρισης  

o Ειδικός διαχείρισης ιστοσελίδας  

Η επιτυχής συμμετοχή σε αυτά οδηγεί στην απόκτηση εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα κατάρτισης σε 

κάθε ωφελούμενο, στην απόκτηση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης και σε 

διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024. 

Το σύνολο των υλοποιούμενων δράσεων έχουν πανελλαδική εφαρμογή (και στις 13 περιφέρειες της χώρας). 

 

4. Αντικείμενο του Διαγωνισμού  

Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης είναι η αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση της 

πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την 

προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και 

πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με κωδικό ΟΠΣ 5002964 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο από τον Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών 

Εφημερίδων. (Σ.Η.Π.Ε.) 

CPV:  85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλων 

Συγκεκριμένα, το πλήθος των δράσεων που περιλαμβάνει η αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης αποτυπώνεται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

Έργο  Δράση 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Πλήθος 

Δράσεων 

«Αξιολόγηση Σχεδίου 
Δράσης» της Πράξης 
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο 
Παρέμβασης Συνδέσμου 
Ημερήσιων 

Π.4.4.1 Σχέδιο Αξιολόγησης Τεμ 1 

Π.4.4.2 Φάκελος τεκμηρίωσης Ηλεκτρονικού 
Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης 

Τεμ 1 

Π.4.4.4 Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Τεμ 1 
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Περιφερειακών 
Εφημερίδων για την 
προσαρμογή 
εργαζομένων στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις 
μέσω καινοτόμων 
δράσεων κατάρτισης και 
πιστοποίησης επίκαιρων 
γνώσεων και 
δεξιοτήτων» 

 

1. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. 

2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το 

φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν. 4412/2016. 

 

5. Τεχνική Περιγραφή ανά δράση του έργου  

Συνοπτική περιγραφή πακέτου εργασίας  

H αξιολόγηση αποτελεί την συστηματική και αντικειμενική αναλυτική εκτίμηση του Σχεδίου Δράσης και επιδιώκει να 

εκτιμηθεί η επιτυχία του σε ό,τι αφορά τους αρχικά τιθέμενους στόχους, να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την επίπτωση και τη βιωσιμότητά της και να αντλήσει 

διδάγματα (καλές πρακτικές). 

Στο πλαίσιο του παρόντος Σχεδίου Δράσης συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια της αξιολόγησης συνολικά των δράσεων και 

των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης. Η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα 

(βαθμό επίτευξης στόχων), την αποδοτικότητα (σχέση μεταξύ πόρων που χρησιμοποιήθηκαν 

και αποτελεσμάτων που επιτευχθήκαν) και την καταλληλότητα (βαθμό ανταπόκρισης στις πραγματικές ανάγκες).  

Κατά τη διάρκεια (on-going) και εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση. 

Η on-going αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά την διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και εξετάζει τον τρόπο 

υλοποίησης και διαχείρισής του, προκειμένου να υποστηριχθεί η ομαλή ολοκλήρωσή του.  

Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση 

Αποσκοπεί στην ανάλυση της χρησιμοποίησης των πόρων, της επίπτωσης, της αποτελεσματικότητας και της επάρκειας 

των παρεμβάσεων καθώς και της συνεκτικότητας τους. Αποβλέπει επομένως στην άντληση διδαγμάτων ως προς την 

οικονομική και κοινωνική συνοχή.  

 

Στόχοι/ Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα 

Οι στόχοι της αξιολόγησης συνίστανται: 
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• στον έγκαιρο και έγκυρο εντοπισμό αδυναμιών κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε να αναληφθούν οι αναγκαίες 
πρωτοβουλίες για τη διόρθωση αυτών,  

• στην κινητοποίηση και ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην αξιολόγηση του έργου συνολικά 
(και όχι αποσπασματικά),  

• στη διασφάλιση συνεχούς ανατροφοδότησης (feedback) από τους εμπλεκόμενους φορείς για τον καθορισμό 
προληπτικών ή διορθωτικών παρεμβάσεων.     

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την αξιολόγηση συνίστανται:  

• στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης,  

• στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της εναρμόνισης του Σχεδίου Δράσης με την εθνική και κοινοτική στρατηγική, 
όπως αυτή αποτυπώνεται στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Πρόσκληση,  

• στη βελτίωση υλοποίησης του παρόντος έργου, προτείνοντας εγκαίρως τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες 
(on-going evaluation),   

• στη βελτίωση υλοποίησης αντίστοιχων έργων, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εξωτερικής 
αξιολόγησης, η οποία θα αποτιμά συνολικά το Σχέδιο Δράσης αναδεικνύοντας τόσο τα δυνατά όσα και τα αδύνατα 
(ή μη αποτελεσματικά) σημεία αυτής.  

 

Επιμέρους Ενέργειες / Εργασίες  

Για την αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης απαιτούνται οι εξής επιμέρους ενέργειες:  

• Κατάρτιση Σχεδίου Αξιολόγησης  

o Το σχέδιο περιγράφει πως θα γίνει η αξιολόγηση (μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης/ δείκτες 
αξιολόγησης, κατηγοριοποίησή τους, καθορισμός συντελεστών βαρύτητας κ.λπ.) και πως θα 
χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα αυτής για τη βελτίωση του έργου και την λήψη αποφάσεων. Το 
σχέδιο συντάσσεται από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Σχεδιασμός και ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης Σχεδίου Δράσης (Forum) 

o Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο (forum) αξιοποιεί σύγχρονες εφαρμογές της τεχνολογίας με σκοπό την 
ενημέρωση/ πληροφόρηση όλων των ενδιαφερομένων μερών σε όλη την Επικράτεια και την διάχυση των 
αποτελεσμάτων του έργου. Το forum θα είναι ένας ηλεκτρονικός χώρος συζητήσεων και ανταλλαγής 
απόψεων και εμπειριών, στον οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Η 
πρόσβαση σε αυτό θα γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα του έργου. Καταρτιζόμενοι και Εκπαιδευτές θα 
επισκέπτονται το Παρατηρητήριο για να το ενημερώνουν με δεδομένα/ πληροφορίες αλλά και για να 
ενημερωθούν οι ίδιοι από στοιχεία που εισήγαγαν άλλοι συμμετέχοντες. Μέσω του forum θα παρέχεται 
η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων – διευκρινίσεων αλλά και αξιολόγησης των προγραμμάτων από 
τους καταρτιζόμενους, τους εκπαιδευτικούς κ.ά. (ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στο Google) ενώ επίσης 
θα αναρτώνται ανακοινώσεις σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης. 

• Αξιολόγηση κατά την υλοποίηση συνολικά του Σχεδίου Δράσης (on going evaluation) 

o Εσωτερική αξιολόγηση (ενδιάμεση) Συντάσσεται από την Αναθέτουσα Αρχή 

• Εκ των υστέρων Αξιολόγηση συνολικά του Σχεδίου Δράσης (ex-post evaluation)  

o Εξωτερική αξιολόγηση (Συντάσσεται από το Ανάδοχο) Πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των και 
του καταβολής του εκπαιδευτικού επιδόματος στο σύνολο των ωφελουμένων.  

Ο συνδυασμός των δύο μεθόδων (εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση) είθισται να λειτουργεί συμπληρωματικά και 

να ενισχύει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των ευρημάτων. Λόγω τούτου, η παρουσίαση των 
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αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων θα αποτυπωθεί σε μια ενιαία σύνοψη αξιολογήσεων, στην οποία θα γίνεται 

συγκριτική αποτίμηση του Σχεδίου Δράσης. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέρους (κατάρτισης) από 

τα εμπλεκόμενα μέρη αποτελεί συνιστώσα του Σχεδίου Δράσης και τα αποτελέσματά της λαμβάνοντας υπόψη κατά 

την σύνταξη της συνολικής έκθεσης αξιολόγησης. 

 

Παραδοτέα Πρόσκλησης 

Π.Ε. 4.4 Αξιολόγηση Σχεδίου Δράσης 

Παραδοτέο Τίτλος και Περιγραφή Παραδοτέου Μονάδα   Περιγραφή 

Π.4.4.1  Σχέδιο Αξιολόγησης  1 Σχέδιο 

Αξιολόγησης 

Θα συνταχθεί από τον 

Ανάδοχο σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

Π.4.4.2 Φάκελος τεκμηρίωσης Ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης. (Χάρτης 

δομής ιστοσελίδας, προδιαγραφές – 

δυνατότητες, στιγμιότυπα οθόνης (print 

screens) από το Ηλεκτρονικό 

Παρατηρητήριο Αξιολόγησης) 

- 1 φάκελος 

τεκμηρίωσης της 

λειτουργίας του 

forum 

Θα συνταχθεί από τον 

Ανάδοχο σε συνεργασία με 

την Αναθέτουσα Αρχή. 

Θα συνταχθεί έκθεση 

αναφοράς για την λειτουργία 

και την αξιολόγηση του 

Forum 

Π.4.4.4 Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(ex post evaluation) 

1 τελική έκθεση 

στην φάση 

ολοκλήρωσης του 

έργου μετά και την 

καταβολή των 

εκπαιδευτικών 

επιδομάτων 

Η τελική έκθεση συντάσσεται 

από τον Ανάδοχο. 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων είναι από την υπογραφή της Σύμβασης και για 3 μήνες.  

Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα.   

Π.Ε. 4.4 Χρονοδιάγραμμα  

Κωδικός 

Παραδοτέου 

Τίτλος και Περιγραφή Παραδοτέου Παραδοτέα/ 

Μονάδες  

Χρόνος Παράδοσης 

Π.4.4.1  Σχέδιο Αξιολόγησης  1 Σχέδιο 

Αξιολόγησης 

Εντός 1 μήνα από την 

υπογραφή της σύμβασης  και 

μέχρι την λήξη της Πράξης 
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Π.Ε. 4.4 Χρονοδιάγραμμα  

Κωδικός 

Παραδοτέου 

Τίτλος και Περιγραφή Παραδοτέου Παραδοτέα/ 

Μονάδες  

Χρόνος Παράδοσης 

Π.4.4.2 Φάκελος τεκμηρίωσης Ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου Αξιολόγησης 

- 1 φάκελος 

τεκμηρίωσης της 

λειτουργίας του 

forum 

Εντός 2 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και 

πριν την ολοκλήρωση  της 

Πράξης 

Π.4.4.4 Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης 

(ex post evaluation) 

1 τελική έκθεση 

στην φάση 

ολοκλήρωσης του 

έργου μετά την 

καταβολή των 

εκπαιδευτικών 

επιδομάτων. 

Εντός 3 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και 

πριν την ολοκλήρωση της 

Πράξης  

Σύνοψη Αξιολογήσεων  1 Σύνοψη  Εντός 3 μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης και 

πριν την ολοκλήρωση της 

Πράξης 

 

Προϋπολογισμός Σύμβασης  

Υποέργο   Δράση 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Πλήθος 

Δράσεων 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο με 

ΦΠΑ 

4.«Υποστηρικτικές ενέργειες  

Συντονισμού,  Διαχείρισης, 

Παρακολούθησης, 

αξιολόγησης & Δημοσιότητας 

του Σχεδίου Δράσης» 

Π.Ε. 4.4 «Αξιολόγηση Σχεδίου 

Δράσης» 

Π.4.4.1 Σχέδιο 

Αξιολόγησης  
Τεμ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Π.4.4.2 Φάκελος 

τεκμηρίωσης 

Ηλεκτρονικού 

Παρατηρητηρίου 

Αξιολόγησης 

Τεμ 1 1.000,00 € 1.000,00 € 

Π.4.4.4 Τελική Έκθεση 

Αξιολόγησης  και 

Σύνοψη Αξιολογήσεων 

Τεμ 1 4.000,00 € 4.000,00 € 

Σύνολο 6.000,00€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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6. Χρηματοδότηση της σύμβασης – Πληρωμή Αναδόχου – Ποινικές Ρήτρες 

6.1. Χρηματοδότηση της σύμβασης – Πληρωμή Αναδόχου 

α) Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Κωδ. ΣΑΕ 1631.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 

2017ΣΕ16310002). 

Η σύμβαση εντάσσεται στο Υποέργο με αριθμό 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου 

Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω 

καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002964, η 

οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020»  

β) Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία. 

γ) Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε παραδοτέου και η εξόφληση 

του Αναδόχου θα πραγματοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής μετά την σύνταξη 

πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών, την έκδοση χρηματικού εντάλματος και την προσκόμιση των 

προβλεπόμενων δικαιολογητικών (άρθρο 200, παρ. 4, Ν. 4412/2016), υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του. Όλες οι πληρωμές εκτελούνται σε ευρώ. 

δ) Σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του Ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή 

θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς 

πληρωμή ποσό.  

6.2 Ποινικές Ρήτρες  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, 

με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% των 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
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γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

7. Κριτήριο – Πλαίσιο Ανάθεσης.  Ανάδειξη Αναδόχου 

Πλαίσιο Ανάθεσης: Επιλογή μέσα από πρόσκληση για συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής αναδόχου για την 

«Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» της Πράξης  με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων 

Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω 

καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

8. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας παραλαβής των προσφορών – Τόπος διενέργειας 

διαγωνισμού 

Οι προσφορές κατατίθενται στα γραφεία του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε) ο οποίος 

έχει έδρα Σισίνη 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα Τηλ: (30) 210.8254399 μέχρι τις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα 

Παρασκευή, και ώρα 14:00 μ.μ. 

 

9 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

α) Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 8 είτε (α) με κατάθεσή τους στο 

πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την Αναθέτουσα Αρχή στην ταχυδρομική 

διεύθυνση:  Σισίνης 31, Τ.Κ. 11528, Αθήνα.  

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον 

έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την 

ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει 

ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για 
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καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό 

κατάστημα, ακόμα κι αν η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

β) Οι προσφορές πρέπει να είναι έγγραφες και να υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

Προσφορά του ………………………………………………………………………….…  

(όνομα, επώνυμο, τίτλος, τηλ. fax, e-mail) 

Προς: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε)  

για την  

Επιλογή Αναδόχου για την «Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» για την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο 

Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων 

στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων 

γνώσεων και δεξιοτήτων» 

Αναθέτουσα Αρχή: Σύνδεσμος Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) 

Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: 12/03/2021 

 

γ) Εντός του σφραγισμένου φακέλου υποβάλλεται ένας υποφάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 11. 

δ) Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 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). 

ε) Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο μετά από την ημερομηνία υποβολής 

του άρθρου 8 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται. 

στ) Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την 

εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. 

ζ) Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/ συντονιστής αυτής. 

 

10. Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς 

Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιέχει, επί ποινή αποκλεισμού, τον υποφάκελο με τίτλο 
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«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιλαμβάνει την οικονομική του προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο 

Οικονομικής Προσφοράς, που ακολουθεί στο Παράρτημα της παρούσας. 

 

11. Τρόπος σύνταξης / υποβολής οικονομικών προσφορών 

α) Η τιμή των ειδών δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα πρότυπο Οικονομικής Προσφοράς. Στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

β) Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. 

γ) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. 

δ) Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 

ε) Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών ή τμηματικής προσφοράς. 

 

12.  Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης – Κατακύρωση 

 

Ι. Στάδιο παραλαβής και εξέτασης των φακέλων προσφορών 

α) Η παραλαβή των φακέλων των προσκληθέντων γίνεται μέχρι την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στο σχετικό 

άρθρο 8 της πρόσκλησης. Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 

του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

β) Δεν απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ρητά ορίζεται στην 

παρ. 2 του άρθρου 118 του Ν. 4412/16. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υπεβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

ΙΙ. Στάδιο αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, εντός του οποίου βρίσκεται ο υποφάκελος  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

β) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό, στο 

οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο 

με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

γ) Το πρακτικό αποστέλλεται στους προσφέροντες. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 

άρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 
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δ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή (ισότιμες), η Αναθέτουσα Αρχή 

επιλέγει τον προσωρινό ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

ΙΙΙ. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά 

προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής.  

β) 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 πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις του 

άρθρου 73 του Ν. 4412/16, ή αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 16 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε 

την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 

αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 16, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης από τον 

Πρόεδρο και τον Ανάδοχο. 

γ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται 

στον επόμενο προσφέροντα. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

 

13. Δικαίωμα συμμετοχής  

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπά ή ενώσεις και κοινοπραξίες ή συνεταιρισμούς) οι οποίοι 

ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενα της παρεχόμενης υπηρεσίας και ειδικότερα: α) 

όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, β) ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες που 

υποβάλουν κοινή προσφορά και γ) συνεταιρισμούς, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 
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Κράτους - Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε., του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα 

μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, να υποβάλουν την 

οικονομικής προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 

14. Λόγοι αποκλεισμού 

Παρά το γεγονός ότι δεν προβλέπεται, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη ύπαρξης των κατωτέρω κωλυμάτων, η 

συμπλήρωση του Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), ισχύουν οι αναφερόμενοι λόγοι αποκλεισμού. 

Ειδικότερα, κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται 

περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 

σ.42), β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για 

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

κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

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 ). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

γγ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους. 

3. Κατ’ εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 

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

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

υποβολής προσφοράς. 

4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης (διαγωνισμό), οικονομικός φορέας 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
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α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων που 

προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18,  

β) 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. Η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται 

στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας. 

γ) εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 

φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 

θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 

θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

ζ) 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 τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 79, 

η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία 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, 

θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 
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5. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε 

πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

6. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 4 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, ο εν λόγω οικονομικός φορέας 

δεν αποκλείεται 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. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 

παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

8. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, 

η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

(διαγωνισμό). 

9. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οικονομικός φορέας ο οποίος δεν 

είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου, από το οποίο αποδεικνύεται το ειδικό επάγγελμά του. 

 

15. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

Δεν προβλέπεται, ως προκαταρκτική απόδειξη της μη ύπαρξης των ανωτέρω κωλυμάτων, η συμπλήρωση του 

Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  

 

16. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Προσωρινού Αναδόχου) 

Ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), οφείλει να υποβάλει εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 

επί ποινή αποκλεισμού: 

Ι. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους που εκδίδεται ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι 
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προϋποθέσεις του άρθρου 12 της παρούσης. Υπόχρεοι για την προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού 

μητρώου είναι:  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στους 

διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 

νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων το φυσικό πρόσωπο. 

ΙΙ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής του.  

ΙΙΙ. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

IV. Φορολογική ενημερότητα 

V. Νομιμοποιητικά έγγραφα εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο: αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση, εφόσον δεν τα έχει καταθέσει με την 

προσφορά του (π.χ. καταστατικό σύστασης εταιρίας, παραστατικό εκπροσώπησης, ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων 

κ.λπ.). Εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση την έναρξη δραστηριότητας. 

 

17. Χρόνος ισχύος προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 

4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει  χώρα κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με 

την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της  σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανώτατου  ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης  ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση  της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν  στη διαδικασία 

μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους  ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.  Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και  αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. Σε περίπτωση που λήξει ο 
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χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των 

υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους 

είτε όχι. 

 

18. Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης 

α) Δεν απαιτείται, λόγω του είδους του διαγωνισμού και του ύψους της σύμβασης, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

και καλής εκτέλεσης. 

 

19. Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 

κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα 

αναφερόμενα στο σχετικό άρθρο 127 του Ν. 4412/16. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής. H Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν 

γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του 

ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη 

της ένστασης.  

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης. 

 

20.  Γλώσσα διαδικασίας 

1) Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες 

γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που 

έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα. 

2) Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και 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). 

3) Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να 

υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

4) Η προφορική επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα γίνεται 
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υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών 

υπαλλήλων του με την Αναθέτουσα Αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

 

21. Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών 

Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε.) www.regionalpress.gr  

 

22.  Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η υπηρεσία, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε 

περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1. Η σύμβαση  

2. Αναλυτική πρόσκληση  

 

23. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Η υποβολή προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση 

της Πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της 

προμήθειας/ υπηρεσίας. 

 

24. Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων  Σισίνη 31, Τ.Κ. 

11528, Αθήνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

«Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης» για την Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου 
Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων» 

Στοιχεία οικονομικού φορέα  

Επωνυμία …………………………………………….  

ΑΦΜ  ……………………………………………. 

ΔΥΟ  ……………………………………………. 

Διεύθυνση ……………………………………………. 

Τηλ.   ……………………………………………. 

FAX  ……………………………………………. 

Email  ……………………………………………. 

Ημερομηνία ..…./.…../……. 
 

Προς:  Σύνδεσμο Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων (Σ.Η.Π.Ε) 

Ταχ. Διεύθυνση:  Σισίνη 31 Ταχ. Κώδικας: 11528 Αθήνα 

Σας υποβάλουμε την οικονομική μας προσφορά για την Πρόσκλησή σας με αριθμό  1/2021 σύμφωνα με τον παρακάτω  
πίνακα: 

Υποέργο   Δράση 
Μονάδα 

Μέτρησης 

Πλήθος 

Δράσεων 

Τιμή 

Μονάδας 

Σύνολο Χωρίς 

ΦΠΑ 

4.«Υποστηρικτικές ενέργειες  

Συντονισμού,  Διαχείρισης, 

Παρακολούθησης, αξιολόγησης 

& Δημοσιότητας του Σχεδίου 

Δράσης»  

Π.Ε. 4.4 «Αξιολόγηση Σχεδίου 

Δράσης»  

Π.4.4.1 Σχέδιο Αξιολόγησης  Τεμ 1   

Π.4.4.2 Φάκελος τεκμηρίωσης 

Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου 

Αξιολόγησης 

Τεμ 1   

Π.4.4.4 Τελική Έκθεση 

Αξιολόγησης  και Σύνοψη 

Αξιολογήσεων 

Τεμ 1   

Σύνολο  

ΦΠΑ  

Σύνολο με ΦΠΑ  

Για τον προσφέροντα 

 

Σφραγίδα/ Υπογραφή  
Ονοματεπώνυμο νομίμου 

εκπροσώπου 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS KATSAITIS
Ημερομηνία: 2021.02.22 11:53:10 EET
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