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ΑΡΘΡΟ 1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Ιατρική Εταιρεία Καβάλας,  
Αμυγδαλεώνας Καβάλας 
64012, Καβάλα 
GR115, Ελλάδα 
τηλ. – fax: 2510227400 
e-mail: makavala@otenet.gr 
website: www.iekavalas.gr 
 

ΑΡΘΡΟ 2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η σύμβαση θα αφορά στα Πακέτα Εργασίας 1, 2, 4 και 5 της Πράξης: “Receive Emergency/Daily needed 
HEALTHcare through innovations in the cross border area” με ακρωνύμιο «E/HEALTH». Το έργο έχει 
ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A «Greece - Bulgaria 2014-2020» με βάση την υπ’ αριθμό 
Β2.9a.08/22-9-2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του 
Προγράμματος «Greece - Bulgaria 2014-2020» και του επικεφαλής του Έργου «Center for Emergency Care 
Kardzhali». Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και 15% από εθνικούς πόρους.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου με τίτλο "Receive Emergency/ Daily needed HEALTHcare through innovations in the cross border 
area" και ακρωνύμιο "E/HEALTH". 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 61.000,00 € (εξήντα μια χιλιάδες ευρώ) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 49.193,55  ΦΠΑ : € 11.806,45). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τη λήξη του Έργου. Σε 
περίπτωση παράτασης του Έργου, παρατείνεται και η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης χωρίς πρόσθετες 
αμοιβές. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται παρακάτω:  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στα πακέτα εργασίας (WP) 1,2,4 και 5, ήτοι στη διαχείριση και συντονισμό 
του έργου, στην ανάπτυξη και διάχυση επικοινωνίας, στην ανάπτυξη ικανοτήτων, στη δικτύωση και στην 
εκπόνηση μελετών και στη διοργάνωση εκδηλώσεων αντίστοιχα. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος για κάθε πακέτο εργασίας θα πρέπει να υλοποιήσει: 

Α/Α Πακέτο Εργασίας Παραδοτέο 

1 

1 

(Διαχείριση και 

Συντονισμός του 

Έργου) 

D.1.3.2. Τεχνική υποστήριξη του Έργου 

 Προετοιμασία και υποβολή εκθέσεων προόδου φυσικού και 

οικονομικού αντικείμενου για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του 

Έργου και ενδεχόμενες τροποποιήσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις 

 Τελική αναφορά και ενδεχόμενη τροποποίηση, διόρθωση και 

συμπλήρωση 

 Προετοιμασία και υποβολή αιτημάτων πιστοποίησης δαπανών προς 

την Αρχή Πληρωμής όποτε αυτό απαιτηθεί 

 Συνεχής επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του Έργου και τους 

λοιπούς εταίρους για τη σωστή υλοποίηση του 

 Τήρηση αρχείου του Έργου 

 

2 D.1.3.3.Μετάφραση υλικού στη Βουλγάρικη και Αγγλική γλώσσα 
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 Μετάφραση του ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας του 

Έργου (D.2.3.5.) σε δύο γλώσσες (Αγγλικά, Βουλγάρικα) 

 

3 

2 

(Ανάπτυξη και 

διάχυση 

επικοινωνίας του 

Έργου) 

D.2.3.1.Οργάνωση και σχεδίαση σχεδίου επικοινωνίας 

 Δημιουργία ενός τεύχους επικοινωνίας που θα δημιουργηθεί σε 

συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους και τις απαιτήσεις του 

τεύχους Στρατηγικής Επικοινωνίας του Προγράμματος Greece – 

Bulgaria 2014-2020 το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα εργαλεία 

και τις μεθόδους επικοινωνίας για το έργο. 

 

 

D.2.3.3 Προετοιμασία σχεδίου κεφαλαιοποίησης του Έργου 

 Δημιουργία τεύχους με τα αποτελέσματα του Έργου τα οποία θα 

αναλυθούν περαιτέρω και θα χρησιμοποιηθούν σε άλλες ανάλογες 

καταστάσεις ή νέα έργα. Ο ανάδοχος θα συνεισφέρει με τεύχος που 

θα καταλαμβάνει έκταση κατ’ ελάχιστο 70 σελίδες με 

γραμματοσειρά Calibri, 12 στιγμών, διάστιχο 1,15 και περιθώρια 

σελίδας 3εκ δεξιά-αριστερά και 2,5 εκ. πάνω-κάτω. 

 

4 

D.2.3.4.Διοργάνωση εκδήλωσης ευαισθητοποίησης για το Έργο 

 Ενοικίαση ή διαμόρφωση αίθουσας 50 ατόμων 

 Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και προγράμματος 
συνάντησης στα Αγγλικά 

 Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

 Δημιουργία και διάθεση υλικού για 70 άτομα (φάκελος, στυλό, 
ενημερωτικό υλικό του Έργου) 

 Υπηρεσίες catering για 50 άτομα 

 Φωτογραφικό υλικό 

 Δελτία Τύπου και προσκλήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (2 Δελτία Τύπου σε 
τοπικές εφημερίδες και 30 προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ) 

 Αποδελτίωση 
 

5 

D.2.3.5.Δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού και υλικού 

δημοσιότητας, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών και ενεργειών 

πρόληψης της υγείας 

Σύνταξη κειμένου από ιατρούς που θα περιλαμβάνει οδηγίες και 
ενέργειες για πρόληψη υγείας και εκτύπωση του σε 3000 τμχ, με 
τετραχρωμία, βάρους τουλάχιστον 160gr, σε διαστάσεις Α5 
(διπλωμένη Α4) – 4 σελίδες 
 

6 

4 

(Ανάπτυξη 

ικανοτήτων, 

Δικτύωση και 

εκπόνηση 

μελετών) 

D.4.3.5.Διοργάνωση εκστρατειών για υγιή διαβίωση και πρόληψη 

ασθενειών (20: 4 φορές σε 5 σημεία του Ν. Καβάλας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του Έργου)  

Για έκαστη εκδήλωση: 

 Ενοικίαση ή διαμόρφωση αίθουσας 50 ατόμων 

 Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και προγράμματος 
συνάντησης  

 Συμμετοχή ειδικού εισηγητή (Η θεματική έκαστης εκδήλωσης θα 
προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή τουλάχιστον 45 ημέρες 
πριν την εκδήλωση) 
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 Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

 Δημιουργία και διάθεση υλικού για 70 άτομα (φάκελος, στυλό, 
ενημερωτικό υλικό του Έργου) 

 Υπηρεσίες catering για 50 άτομα 

 Φωτογραφικό υλικό 

 Δελτία Τύπου και προσκλήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (2 Δελτία Τύπου σε 
τοπικές εφημερίδες και 30 προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ) 

 Αποδελτίωση 
 

7 

5 

(Διοργάνωση 

εκδηλώσεων) 

D.5.3.2.Διοργάνωση 2 ειδικών σεμιναρίων για τη διαχείριση έκτακτων 

καταστάσεων 

 Ενοικίαση ή διαμόρφωση αίθουσας 50 ατόμων 

 Δημιουργία και αποστολή πρόσκλησης και προγράμματος 
συνάντησης στα Αγγλικά 

 Συμμετοχή κατ’ ελάχιστο δύο (2) εισηγητών, ειδικών σε θέματα 
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων. 

 Δημιουργία και τήρηση λίστας συμμετεχόντων 

 Δημιουργία και διάθεση υλικού για 70 άτομα (φάκελος, στυλό, 
ενημερωτικό υλικό του Έργου) 

 Υπηρεσίες catering για 50 άτομα 

 Φωτογραφικό υλικό 

 Δελτία Τύπου και προσκλήσεις σε τοπικά ΜΜΕ (2 Δελτία Τύπου σε 
τοπικές εφημερίδες και 30 προσκλήσεις στα τοπικά ΜΜΕ) 

 Αποδελτίωση 
 

8 

D.5.3.4.Εκπόνηση τεύχους ανάλυσης εμπλεκόμενων φορέων 

Διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων 

 Δημιουργία τεύχους που θα περιλαμβάνει (α) λίστα εμπλεκόμενων 
φορέων Διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας με στοιχεία επικοινωνίας και (β) ανάλυση της 
θετικής ή αρνητικής επίδρασης αυτών στη σημερινή κατάσταση και 
κατάσταση παρελθουσών δράσεων, με έμφαση στην υγειονομική 
προσέγγιση. 

 Διαμόρφωση διαγράμματος ιεραρχικής διασύνδεσης των 
εμπλεκομένων φορέων Διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. 

 Αποστολή εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, με συνοδευτική 
επιστολή, του σχετικού τεύχους στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια, στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, στο Δήμο Νέστου, στο Δήμο 
Καβάλας, στο Δήμο Θάσου και στο Δήμο Παγγαίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Κριτήριο Ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 
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ΑΡΘΡΟ 5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού – Τόπος διενέργειας 
διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/02/2018 και ώρα 12.00. Ο διαγωνισμός 
θα διεξαχθεί μια ημέρα αργότερα, ήτοι 09/02/2018 και ώρα 12.00 στα γραφεία της Ιατρικής Εταιρείας 
Καβάλας από τα στελέχη της Επιτροπής που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιατρικής Εταιρείας 
Καβάλας. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Δημοσιότητα 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.iekavalas.gr 

 

ΑΡΘΡΟ 7 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 5 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Γλώσσα 

Οι προσφορές καθώς και όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά θα είναι στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη 
μετάφραση. Τεχνικά φυλλάδια επιτρέπεται να είναι στην αγγλική. Κάθε είδους επικοινωνία θα γίνεται 
στην ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 Λόγοι αποκλεισμού 

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

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

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

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 

http://www.iekavalas.gr/
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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), 

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

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

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

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

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

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  
ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

10.2 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
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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) υπάρχουν 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 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 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 23 της παρούσας,  

(η) εάν 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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, το οποίο 
είναι «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων».  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς οφείλουν  να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 
2015, 2014) ίσο ή μεγαλύτερο με το 100% με τον προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου μη 
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συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο κάποιος υποψήφιος δεν έχει ολοκληρώσει το κλείσιμο 
της διαχειριστικής χρήσης 2016, μπορεί να προσκομίσει τον κύκλο εργασιών για τα έτη 2015, 2014, 2013. 
Η οικονομική επάρκεια μπορεί να καλυφθεί σωρευτικά από περισσότερους από έναν, στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι κοινοπραξία (από τα μέλη της κοινοπραξίας) ή έχει συνεργασία με 
υπεργολάβο (από τον υποψήφιο ανάδοχό και τον/τους υπεργολάβο/ους). 
 

ΑΡΘΡΟ 13 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να είναι ικανοί, να 
ανταπεξέλθουν πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου. Ο υποψήφιος 
Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας με την 
Τεχνική Προσφορά του τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
 
- Κατάλογο των κυριότερων συναφών ολοκληρωμένων έργων, που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία 
τριετία. Ο κατάλογος έργων πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:  
 

 Αναθέτουσα Αρχή/ Φορέας  

 Σύντομη περιγραφή του έργου  

 Διάρκεια εκτέλεσης έργου (από - έως)  

 Προϋπολογισμός (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
 
- Κατάλογο ομάδας έργου αποτελούμενη από: 
 
Υπεύθυνος Έργου: Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού διπλώματος της ημεδαπής ή 
ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού καθώς και συμμετοχή ως Υπεύθυνος/ 
Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση δράσεων εθνικών και ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον δύο έργα). 

Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου: Κάτοχος τίτλου σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ και μεταπτυχιακού διπλώματος της 
ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού καθώς και συμμετοχή ως 
Υπεύθυνος/ Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων (τουλάχιστον δύο έργα). 

Δύο μέλη Ομάδας έργου, κάτοχοι τίτλων σπουδών ΑΕΙ/ ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εξωτερικού, οι οποίοι πρέπει να έχουν συμμετάσχει κατά την τελευταία 
πενταετία σε τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

 Τουλάχιστον τρία (3) στελέχη από την ομάδα έργου πρέπει να έχουν πιστοποίηση χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών 
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με έναν από τους 
ακόλουθους τρόπους: (α) με πτυχίο ειδικότητας πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, (β) άλλο πτυχίο 
από την αναλυτική βαθμολογία του οποίου να προκύπτει ότι έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 
τέσσερα μαθήματα πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ, (γ) με πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Ε.Ε.Κ), όπως ACTA, ECDL, (ανεξαρτήτου του έτους κτήσης) κ.α. και (δ) βεβαίωση ένωσης 
επιστημόνων ή εκπαιδευτικών πληροφορικής. 

 Όλα τα στελέχη της ομάδας έργου πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας τεκμηριώνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του 
ΑΣΕΠ. 

 Τουλάχιστον ένα στέλεχος της ομάδας έργου θα έχει τίτλο σπουδών συναφές με το αντικείμενο 
της Υγείας ή μεταπτυχιακό τίτλο διαχείρισης υπηρεσιών υγείας (Health Management). 

- Να διαθέτουν πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους»  σε 
ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και τουλάχιστον για τρεις μήνες από αυτήν. 
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή συνεργασίας του υποψήφιου αναδόχου με 
υπεργολάβο/ους αρκεί να διαθέτει πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 τουλάχιστον ο ένας από αυτούς. 
 

ΑΡΘΡΟ 14 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτει σε μια 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 10.1 της παρούσας Διακήρυξης 

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτει σε μια 
από τις περιπτώσεις του άρθρου 10.2 της παρούσας Διακήρυξης 

 Νομιμοποιητικά έγγραφα του υποψήφιου Αναδόχου εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του υποψήφιου αναδόχου) 

 Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο του 
υποψήφιου Αναδόχου, όπου θα αναλύονται όλες οι δράσεις του υποψήφιου Αναδόχου 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του πίνακα του άρθρου 19 της παρούσας. 

 Πιστοποιητικό/βεβαίωση σε ισχύ του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης στο οποίο απαιτείται να αναφέρεται η συναφής με την παρεχόμενη υπηρεσία 
επαγγελματική δραστηριότητα 

 Ισολογισμούς/αποτελέσματα χρήσης για τα προηγούμενα τρία (3) έτη ή Υπεύθυνη Δήλωση ή Ε3 
στην περίπτωση που δεν είναι υπόχρεος ισολογισμών 

 Κατάλογο των κυριότερων συναφών ολοκληρωμένων έργων, που υλοποιήθηκαν κατά την 
τελευταία τριετία ο οποίος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την Αναθέτουσα Αρχή, Σύντομη 
περιγραφή του έργου, Διάρκεια εκτέλεσης έργου και Προϋπολογισμό (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 

 Κατάλογο ομάδας έργου που θα ορίζει τη θέση καθενός από τα μέλη της  

 Τίτλους σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των αναφερόμενων στελεχών της ομάδας 
έργου 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπηρεσίες επικοινωνίας – Απαιτήσεις για παρόχους» σε ισχύ.  

 Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου για την ακρίβεια των στοιχείων τόσο του ίδιου όσο 
και της ομάδας έργου του και τη συμμόρφωση του με τους όρους της παρούσας 

 

ΑΡΘΡΟ 15 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θα πρέπει να ζητηθεί από τους υποψηφίους αποστέλλοντας 
ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον υποψήφιο Ανάδοχο καθώς και να 
συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά τόσο σε έντυπη μορφή όσο και σε ψηφιακή (CD ή DVD). 

Οι τιμές της οικονομικής προσφοράς δίνονται σε ευρώ. Στις τιμές αυτές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων 
κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 

Για υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις, πρέπει να γίνει ειδική τεκμηρίωση η οποία θα αξιολογηθεί για την 
επάρκειά της από την αναθέτουσα αρχή. 

ΑΡΘΡΟ 16 Υποβολή φακέλου προσφοράς 

Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς 
τα στοιχεία του διαγωνισμού, τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και τα στοιχεία του προσφέροντος. 
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Εντός του φακέλου προσφοράς θα περιέχονται: 

* ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

και 

* ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

ΑΡΘΡΟ 17 Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 18 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή 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 από τη 
διακήρυξη  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή  

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές  

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 Αξιολόγηση προσφορών 

 Βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών 

Τα κριτήρια ανάθεσης της τεχνικής προσφοράς είναι τα εξής :  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 (Κν) 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σν) 

Κ1 Σαφήνεια Αντίληψης του Έργου 30% 

Κ2 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου 45% 

Κ3 Παραδοτέα του Έργου 5% 

Κ4 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του 

Έργου 
10% 

Κ5 
Καταλληλότητα μοντέλου οργάνωσης 
της παροχής υπηρεσιών / Διάρθρωση 

ομάδας έργου 
10% 

 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   



 

Σελίδα 11 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΣΤΠ) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

ΣΤΠ = σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + …… + σν * Κν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 Βαθμολόγηση οικονομικών προσφορών  

Η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (ΣΟΠ) προκύπτει ως ως εξής: 

ΣΟΠ = 100 * ΟΠmin/ΟΠ 

Όπου Οπmin η χαμηλότερη οικονομική προσφορά στο σύνολο των διαγωνιζομένων σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
και ΟΠ η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ 

 Κατάταξη προσφορών  

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο 
τελικό βαθμό αξιολόγησης που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο: 

ΤΒΑ = [(ΣΤΠ * Σ1) + (ΣΟΠ * Σ2)] 

όπου ΤΒΑ ο τελικός βαθμός αξιολόγησης, ΣΤΠ η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς και ΣΟΠ η 
συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς,  

με Σ1 τον συντελεστή βαρύτητας της τεχνικής προσφοράς και Σ2 τον συντελεστή βαρύτητας της 
οικονομικής προσφοράς. 

Οι συντελεστές βαρύτητας ορίζονται ως: Σ1 = 90% και Σ2 = 10%. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της σύμβασης 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 4412/2016  

 

ΑΡΘΡΟ 21 Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την ημερομηνία λήξης του 
Έργου «E/HEALTH» του Προγράμματος INTERREG «Greece – Bulgaria 2014-2020» και δύναται να 
παραταθεί σε περίπτωση παράτασης του Έργου. Η εκτέλεση των υπηρεσιών και η πληρωμή αυτών θα 
γίνεται τμηματικά, παράλληλα με την υλοποίηση του Έργου. 

 

 

Καβάλα, 23/01/2018 

 

Ο Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Καβάλας 

 

Αρχέλαος Γρανάς 


