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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

               

Ταχ. Δ/νση
Τ.Κ.
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Ε-mail

:

:
:
:

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28
264 41 ΠΑΤΡΑ
Ελένη Πουλιάση
2613/611 403
epouliasi@mou.gr 

ΠΡΟΣ: 1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 136 

                       ΤΚ 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ                         
2. Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 45 
                      ΤΚ 10676, ΑΘΗΝΑ 

3. ΤΣΑΜΗΣ Δ. - ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.
ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΥ & ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ                    
                        ΤΚ 35133 ΛΑΜΙΑ                                          

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υλοποίησης της πράξης 
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,

 με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 με τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μέσω Καταλόγου 
Προμηθευτών/Παρεχόντων Υπηρεσιών [Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4782/2021, και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) 
όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)]

προϋπολογισμού 60.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

βάσει της χαμηλότερης τιμής

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ.147/τ.Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

4. Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις 
προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την 
ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

5. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

6. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου1.

8. Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις 
εμπορικές συναλλαγές».

9. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
10. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».
11. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

12. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
13. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως15.
14. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».
15. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία».
16. Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
17. Την υπ’αριθμ 313/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της ΠΔΕ, για την 
περίοδο 2019-2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοσίας Περιφερειακού 
Συμβουλίου περιφερειακής περιόδου από 1-9-2019 έως 31-12-2023. 

18. 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.

19. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υ.Α. «Τροποποίηση 
και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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». 

20. Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 32681/ΕΥΘΥ335/23-
03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», σύμφωνα με το 
άρθρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.

21. Την με αριθμό πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 677/Β/3-3-2017) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων 
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προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 61735/2-6-2021 Απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 2613/Β/18-6-2021)

22. Τη με αριθμ. πρωτ. 2485/27-05-2021 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: «Σύμβουλος 
Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας για την ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας & 
Ανάπτυξης», με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 
2014-2020» 

23. Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2021ΕΠ00110070. 
24. Τις ανάγκες της ΕΥΔ ΕΠ ΠΔΕ και της υλοποίησης του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»
25. Την με αριθμό πρωτ. 1324/18-3-2021 απόφαση για διατήρηση και εγγραφή στο Κατάλογο 

Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 
στην οποία περιλαμβάνονται οι ανωτέρω εταιρείες στη Κατηγορία Β.3. Υπηρεσίες 
Συμβούλων 

26. Το με αριθμ. πρωτ. 185107/1180/13-7-2021 διαβιβαστικό της υπ. αριθ. 873/2021 
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Προσκαλεί

Τους παρακάτω οικονομικούς φορείς, που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο των 
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της  ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, όπως αυτός ισχύει, στην κατηγορία 
Β.3.1:

1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

2. Α.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ

3. ΤΣΑΜΗΣ Δ. – ΜΑΝΤΕΣ Κ. Ο.Ε.

να υποβάλλουν προσφορές  για την ανάθεση του έργου: «Σύμβουλος Υποστήριξης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ίδρυση 
και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Καινοτομίας & Ανάπτυξης» 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2021ΕΠ00110070.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
από εθνικούς πόρους.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 73200000-4 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας 
και ανάπτυξης )  

Πλαίσιο Ανάθεσης: Διαδικασία επιλογής μέσα από τον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων 
υπηρεσιών [Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του Ν.4782/2021, και την Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) και 
Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ 677/τ.Β’/3.03.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)].

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 
χαμηλότερης τιμής.

Διάρκεια Υλοποίησης: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης 
ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της.  
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Προϋπολογισμός: 60.000,00€ πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ, ήτοι 74.400,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/09/2021.

Ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στο ΚΗΜΔΗΣ:  26/07/2021.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών θα 
πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών 
στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την 
16/09/2021. Στην συνεδρίαση της επιτροπής μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι ανάδοχοι.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση σε τρίτους, υπό μορφή εργολαβίας, οποιουδήποτε μέρους του 
αντικειμένου της παρούσας.

Η προσφορά του κάθε οικονομικού φορέα έχει ισχύ τριών (3) μηνών προσμετρούμενων από την 
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και υποβάλλεται, εντός 
σφραγισμένου φακέλου, στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, ΤΚ 26442 Πάτρα. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ: www.dytikiellada.gr

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

A∆A: 6Ξ6Ο7Λ6-1ΣΟ21PROC008978234 2021-07-26



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή 
Έκδοση 2η

Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
Σελ. 5 / 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΔΙΑΠ/ΠΔΕ) για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, μελέτης 
σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον 
αναπτυξιακό προγραμματισμό για την σύσταση με την επωνυμία “Εθνικό Κέντρο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ανάπτυξης” (Ε.Κ.Ε.Κ.Α) στο οποίο θα ενταχθούν τρία (3) νέα ινστιτούτα που θα 
ιδρυθούν με συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη παραγωγικών τομέων της περιοχής 
(άρθρο  11 Ν. 4310/2016 που αφορά Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4310/2014 13α).

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΔΙΑΠ/ΠΔΕ στην εκπόνηση των παρακάτω:
1.1 Έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό (Περιεχόμενα)

Μέρος Α: Εισαγωγή  
Μέρος Β: Παρουσίαση εθνικού &  περιφερειακού  στρατηγικού σχεδιασμού και 
αναπτυξιακ0ύ προγραμματισμού
Μέρος Γ: Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  (Ερευνητικά 
Κέντρα που Λειτουργούν στη Χώρα) λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 
εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για την «υπάρχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος 
καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημιουργία σχεδίου ενίσχυσής του»  
(ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ). 
Μέρος Δ: Ανάλυση Εθνικού παραγωγικού μοντέλου και διασύνδεση με έρευνα 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για την 
«υπάρχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και δημιουργία σχεδίου ενίσχυσής του»  (ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ)
Μέρος Ε: Παρουσίαση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνοντας υπόψη και 
τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για την «υπάρχουσα κατάσταση 
του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημιουργία 
σχεδίου ενίσχυσής του»  (ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ).
Μέρος ΣΤ: Συμπεράσματα-Προτάσεις

1.2. Οικονομοτεχνική Μελέτη (Περιεχόμενα)
Μέρος Α: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 
Μέρος Β: Στοιχεία απασχόλησης  
Μέρος Γ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης 
Μέρος Δ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Μέρος Ε: Συμπεράσματα

1.3. Μελέτη Βιωσιμότητας (Περιεχόμενα) : Σκοπός της μελέτης βιωσιμότητας, εντοπίζοντας 
παράλληλα τις πιθανές αδυναμίες, είναι να απαντηθεί ρεαλιστικά ένα από τα κεντρικά 
ερωτήματα του έργου: “Θα είναι επιτυχής η υλοποίηση του έργου;”
Μέρος Α: Περιγραφή του έργου (οργάνωση και διοίκηση, εγκαταστάσεις και υποδομές, 
προσωπικό και οργανόγραμμα, ωφελούμενοι, ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών, 
δέκτες υπηρεσιών και συνεργάτες)
Μέρος Β: Σκοποί και Στόχοι
Μέρος Γ: Έρευνα αγοράς
Μέρος Δ: Τεχνικός σχεδιασμός
Μέρος Ε: Χρονοδιάγραμμα και Χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας (χρηματοδότηση 
και ανάλυση μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών – τα δεδομένα προκύπτουν από 
την οικονομοτεχνική μελέτη)
Μέρος ΣΤ: Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Μέρος Ζ: Σενάρια ανάπτυξης κέντρου
Μέρος Η: Συμπεράσματα και προτάσεις
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1.4. Μελέτη Σκοπιμότητας (Περιεχόμενα)
Η Μελέτη Σκοπιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να 
διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Οι λειτουργικές (θα έχει 
αποτέλεσμα;), οικονομικές (κόστος και οφέλη) και τεχνικές (μπορεί να υλοποιηθεί;) 
πτυχές αποτελούν μέρη της μελέτης. Αξιοσημείωτο ότι η οικονομική σκοπιμότητα μίας 
επιλογής ή ενός έργου συνήθως εκτιμάται μέσω της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους. 
Μέρος Α: Διατύπωση του Προβλήματος
Μέρος Β: Διατύπωση των Απαιτήσεων
Μέρος Γ: Ανάλυση κόστους-οφέλους. 

Οι μελέτες θα βασιστούν σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
 Τα ποσοτικά δεδομένα θα αφορούν τόσο στο επίπεδο της χώρας όσο και της περιφέρειας
 (ενδεικτικές πηγές δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eurostat, Κλαδικές Μελέτης 

του ΙΟΒΕ, κλπ.). 
 Για τη χρηματοοικονομική ανάλυση τα δεδομένα θα προκύψουν από έρευνα αγοράς, 

συνεντεύξεις με φορείς και εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας (χρησιμοποιώντας ως 
πηγές τις βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχα εγχώρια και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα)

 Τα ποιοτικά δεδομένα θα προκύψουν από την βιβλιογραφική έρευνα καθώς και από 
συναντήσεις/συνεντεύξεις με τοπικούς και υπερ-τοπικούς φορείς. 

 Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα θα κωδικοποιηθούν και θα διαμορφωθεί βάση 
δεδομένων όπου με την υιοθέτηση των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων θα 
προκύψουν στατιστικά ασφαλή συμπεράσματα για την σκοπιμότητα και την βιωσιμότητα 
του έργου.

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναλάβει και τις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις: 
1. Την υποστήριξη της ΠΔΕ και ειδικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας στην διαδικασία ίδρυσης του Κέντρου στις 
διαβουλεύσεις με την κεντρική διοίκηση. 

2. Την διάχυση σε εθνικό επίπεδο της στρατηγικής και της προστιθέμενης αξίας του 
Κέντρου σε θέματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στα αρχικά βήματα δράσης του.

Το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο θα έχει υπερ-τοπικό χαρακτήρα, θα είναι επικεντρωμένο στην 
παραγωγή, ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης. Για το λόγο αυτό θα 
συνεργάζεται με τις δομές της Περιφέρειας, το ΠΣΕΚ, τα Πανεπιστήμια, τα εγχώρια, ευρωπαϊκά 
και άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της αγοράς (σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο)
Το συνολικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα αποτελέσει την 
βάση για να προχωρήσει η ίδρυση και λειτουργία ενός Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου 
Καινοτομίας  και Ανάπτυξης και με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιπλέον θα 
αξιοποιήσει και θα δράσει συμπληρωματικά σε σημαντικές δρομολογημένες ενέργειες της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως η «Υλοποίηση εμπειρογνωμοσύνης, αποτύπωση και 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του οικοσυστήματος καινοτομίας στη Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας» και η «Μελέτη σκοπιμότητας και  επιχειρηματικό σχέδιο νέας Χρηματοοικονομικής 
Δομής  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα».

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται σε οκτώ (8) 
μήνες από την υπογραφή της.  

Παραδοτέα του έργου θα είναι οι τέσσερις εκθέσεις υποστηρικτικών εργασιών του Αναδόχου και 
θα περιλαμβάνουν τις εργασίες που ανατέθηκαν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της ΠΔΕ και εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο με σκοπό την ολοκλήρωση των 
παρακάτω :
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 Έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό

 Οικονομοτεχνική Μελέτη
 μελέτη Βιωσιμότητας 
 μελέτη σκοπιμότητας

Κάθε έκθεση εργασιών θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη μελέτη η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του παραδοτέου.  Επιπρόσθετα θα πρέπει να περιγράφονται οι ενέργειες 
για την υποστήριξη της ΠΔΕ και ειδικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 
Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας στην διαδικασία ίδρυσης του Κέντρου στις διαβουλεύσεις με 
την κεντρική διοίκηση, καθώς και για τη διάχυση σε εθνικό επίπεδο της στρατηγικής και της 
προστιθέμενης αξίας του Κέντρου σε θέματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στα αρχικά 
βήματα δράσης του.

Τα παραδοτέα παραδίδονται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ σε τρία φυσικά και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιηθούν/επικαιροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξή σε συνέχεια 
σχετικής εισήγησης της ΔΙΑΠ/ΠΔΕ που θα συνοδεύει το αντίστοιχο αίτημα του Αναδόχου.

Πιθανή τροποποίηση των παραδοτέων, όπως του χρόνου παράδοσης ή του περιεχομένου αυτών 
δεν θα πρέπει να αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου και θα εξετάζεται κατά περίπτωση 
από την αρμόδια επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής του έργου.
 
3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικό ποσό εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) .
Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.  
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται: η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο ανάδοχος, κάθε δαπάνη 
που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των 
ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών κλπ) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση 
των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών, οι δαπάνες πάσης φύσεως υλικοτεχνικής 
υποδομής.  
Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.
Η καταβολή της αμοιβής καθορίζεται ως εξής:
20% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής του πρώτου 
παραδοτέου που αφορά στη σύνταξη της έκθεσης συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό 
και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, 30% της αμοιβής μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής 
παραλαβής του δεύτερου παραδοτέου που αφορά στη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης  
και 50% της αμοιβής μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής των παραδοτέων που 
αφορούν στη σύνταξη της μελέτης βιωσιμότητας και στη μελέτη σκοπιμότητας, καθώς και 
ολόκληρου του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.

4.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όλοι οι περιεχόμενοι στην παρούσα πρόσκληση όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
συμμετέχοντες. 
Απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους και απαιτήσεις (ποσοτικές και ποιοτικές) επιφέρει τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντα. 
Η υποβολή προσφοράς εκ μέρους του συμμετέχοντος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των όρων της πρόσκλησης. 

A∆A: 6Ξ6Ο7Λ6-1ΣΟ21PROC008978234 2021-07-26



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή 
Έκδοση 2η

Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
Σελ. 8 / 24

5. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο παρών διαγωνισμός, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α’/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4782/2021, και την Υ.Α. 
23451/ΕΥΣΣΑΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/03.03.2017) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021), και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς όρους.

6. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σε έντυπη 
μορφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα, ήτοι  μέχρι την 10/09/2021 και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, ΤΚ 26441 Πάτρα.

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψήφιων αναδόχων θα πραγματοποιηθεί στο γραφείο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28, ΤΚ 26441 Πάτρα την 16/09/2021. Κατά την αποσφράγιση 
μπορούν να παρίστανται οι  συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι 
εκπρόσωποί τους.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πρόσκληση αναρτάται στον ιστότοπο (http://et.diavgeia.gov.gr) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), 
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ (www.dytikiellada.gr), ενώ αποστέλλεται μέσω 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στους επιλεγμένους από το κατάλογο οικονομικούς φορείς.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι προσκαλούμενοι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι είναι 
ενταγμένοι στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της  ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ, όπως 
αυτός ισχύει.

2. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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:
2.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη 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),
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 
αμετάκλητη 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου.

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού 
δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) 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  
β) 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. 
ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ 
και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.3 Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2, 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 το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2Α του 
άρθρου 22 του  ν. 4782/2021, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς. 

2.4 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 συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 
ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

A∆A: 6Ξ6Ο7Λ6-1ΣΟ21PROC008978234 2021-07-26



ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: [Ε.Ι.2_10] Επιστολή 
Έκδοση 2η

Ημ. Έγκρισης: 19/01/2016
Σελ. 11 / 24

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 13 του ν. 4782/2021, 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 2.2.9.2 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. 
Εάν στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν έχει καθοριστεί η περίοδος αποκλεισμού με 
αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια 
εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγμένα 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. 
2.5 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.6  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.1, 2.2. γ) και 2.4  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 (αυτoκάθαρση). 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, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη 
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 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.
2.7. 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 22 
του ν. 4782/2021
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2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 23 του ν. 4782/2021, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Επίσης, η προσφορά του προσφέροντος φορέα απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή 
περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 
α. το συνολικό τίμημα της προσφοράς υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας 

πρόσκλησης
β. δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 7 του παρόντος 

παραρτήματος
γ. δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή/και η οικονομική προσφορά δεν έχει 

συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 9  της παρούσης
δ. ο χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται μικρότερος των τριών (3) μηνών από την 

επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης
ε. δεν είναι σύμφωνη με τους επιμέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί 

αναφέρονται
στ. περιέχονται οικονομικά στοιχεία ή σχετικές οικονομικές αναφορές σε έγγραφα ή σε 

ηλεκτρονικό μέσο της προσφοράς, εκτός του φακέλου της οικονομικής προσφοράς
ζ. υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που δεν έχει προσκληθεί στη διαδικασία· 
η. αφορά σε μέρος του έργου και όχι στο σύνολό του
θ. περιέχει εναλλακτικές προσφορές
ι. δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντας 
την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στον τόπο και κατά τον χρόνο 
που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του παραρτήματος Ι. 
Κατά την υποβολή τους οι προσφορές συνοδεύονται και από έγγραφο υποβολής – διαβιβαστικό 
για πρωτοκόλλησή τους. Προσφορές που πρωτοκολλώνται μετά την ορισμένη κατά την 
παρούσα πρόσκληση ημερομηνία και ώρα δεν λαμβάνονται υπόψη. Η ημερομηνία και ώρα 
αποδεικνύονται μόνο από το πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με 
την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών
Δε θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 
ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 
έγκαιρα. Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. Επισημαίνεται ότι η 
ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
Οι προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιλαμβάνει 
όλα όσα καθορίζονται στην πρόσκληση. 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επιμέρους, ανεξάρτητους σφραγισμένους 
υποφακέλους: 
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 5 Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι 
ταξινομημένα μέσα στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 
Β. «Υποφάκελος Τεχνική προσφορά», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 
οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 6.  Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα 
στον Υποφάκελο με τη σειρά που ζητούνται. 
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Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 
προσφοράς του προσφέροντος φορέα, τα οποία προσδιορίζονται στο άρθρο 7.

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Τίτλος έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 (Κωδ. ΟΠΣ: 5107714)
Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι πρέπει να αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό 
τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου αναδόχου, τον τίτλο του 
διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλει κάθε προσφέρων πρέπει να 
περιέχει: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με την οποία να δηλώνεται ότι:

α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της 
Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει αντίστοιχα στοιχεία)
β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποδέχεται τους 
όρους της παρούσας, αναλαμβάνει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο 
σύνολό του και όπως αυτό προσδιορίζεται και οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην 
προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς
γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα.

2. Το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 79 του ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 27 του ν.4782/2021 Οι προσφέροντες 
συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας 
(Παράρτημα ΙΙΙ).

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο Υποφάκελος Τεχνική Προσφορά που θα υποβάλει κάθε προσφέρων πρέπει να περιλαμβάνει 
περιγραφή του τρόπου  με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο 
ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της προκήρυξης, μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, 
υπάρχουσα τεχνογνωσία και εργαλεία υποστήριξης  καθώς και ομάδα έργου.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, να φέρει τη 
σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός επί ποινή 
αποκλεισμού. 
Η οικονομική προσφορά για το έργο θα γίνει σε ευρώ και θα περιλαμβάνει συνολική τιμή για το 
έργο (συμπεριλαμβανομένου και μη του ΦΠΑ), αριθμητικώς και ολογράφως. 
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Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπομένων επιβαρύνσεων 
και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των 
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά 
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εκτέλεσης της σύμβασης. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του έργου και κατά συνέπεια 
ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δεν μπορεί να προβληθεί από 
τον ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε άλλη νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών 
Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει.

8. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τρεις (3) μήνες 
από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορές που 
αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των τριών (3) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει 
έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, 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 επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη ισχύος της προσφοράς, 
δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του 
επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής. 
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή 
μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας υπόκειται σε απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

9. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν 
υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο προσφέρων 
οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προσφορές, δε δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους ένστασης κατά της απόρριψής τους. 

10. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου ορίζεται Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος/αξιολόγηση των προσφορών, η κατάρτιση του 
πρακτικού/κων αξιολόγησης, ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η εισήγηση για την 
κατακύρωση/ανάθεση του έργου καθώς και γνωμοδότηση για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει 
κατά τη διαδικασία ανάθεσης. 

11. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Το έργο θα ανατεθεί με διαδικασία επιλογής από κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων 
υπηρεσιών [Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147), όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021 και την 
Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677) όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 
61735/02.06.2021 (ΦΕΚ 2613/Β/18.06.2021)], με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

12.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με το άνοιγμα του κυρίως φακέλου της προσφοράς, θα ανοιχθεί αρχικά ο υποφάκελος 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά » ο οποίος θα αξιολογηθεί σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (όπως αναφέρεται στα σχετικά της παρούσας). Όσες προσφορές θα 
αξιολογηθούν θετικά ως προς τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά θα συνεχίσουν 
με άνοιγμα των «Οικονομικών προσφορών». 
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Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών δύναται να γίνεται κατά την ίδια συνεδρίαση της 
Επιτροπής. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία εκπροσώπων των υποψηφίων 
αναδόχων, εφόσον παρίστανται. 
Για τις προσφορές που δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ο 
υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται και επιστρέφεται στην 
Αναθέτουσα Αρχή.
Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού καταχωρίζει όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.
Κατά την αποσφράγιση των υποφακέλων των οικονομικών προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής τα περιεχόμενα ανά φύλλο.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα 
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται 
το άρθρο 32 ν. 4782/2021.  
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές.  

Προσωρινός ανάδοχος θα κηρυχθεί ο προσφέρων που θα έχει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της χαμηλότερης τιμής.  Η αξιολόγηση των προσφορών θα 
στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στο ανωτέρω κριτήριο. 
Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για το άνοιγμα και την αξιολόγηση 
των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο την 
έγκρισή του. Η εν λόγω απόφαση αποστέλλεται στους προσφέροντες για την άσκηση των 
νομίμων δικαιωμάτων τους. 

Ακολούθως αποστέλλει εγγράφως στον προσωρινό ανάδοχο τη λίστα με τα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης που θα πρέπει να προσκομισθούν εντός τεθείσας προθεσμίας. Μετά την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ακολουθεί ο έλεγχός τους από την Επιτροπή, η 
οποία εισηγείται  προς το αρμόδιο όργανο την κατακύρωση του έργου. 
Ακολουθεί η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού 4% επί της αξίας της 
σύμβασης εκτός ΦΠΑ (βλ. άρθρο 21 του Ν. 4782/2021, ως ισχύει)  από τον ανάδοχο του έργου 
και η υπογραφή της σύμβασης

13. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (άρθρ.43 του 

ν.4782/2021)

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έκδοση της απόφασης προσωρινής κατακύρωσης, 
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 σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 29 του 
ν.4782/2021,  ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 
αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο.
Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν 
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλλει εντός προθεσμίας ΄δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 
αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η 
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αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται 
αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 27 παράγραφος 5 
εδάφιο α΄ του Ν.4782/2021, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, τότε «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου» και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων 
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών τότε «απορρίπτεται η 
προσφορά του προσωρινού αναδόχου»  και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των 
ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και 
δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται.
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 22 και 23 του ν.4782/2021 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής τότε 
«απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της 
σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 43 του ν.4782/2021 και το άρθρο 75 του 
ν.4412/2016, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο 
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις 
ανωτέρω περιπτώσεις 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 45 
του Ν.4782/2021.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

14.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται σύμφωνα με 
όσα αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο  55 του ν.4782/2021 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
διακήρυξης.

Για την συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. οι οικονομικοί φορείς  μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 
διαδικτυακή πύλη https://espdint.eprocurement.gov.gr  όπου «τηλεφορτώνουν» το αρχείο σε 
μορφή xml του Ε.Ε.Ε.Σ. και συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη και  παράγουν αρχεία σε δύο μορφές: α) τύπου 
PDF  και β) τύπου .xml. Και τα δύο αυτά αρχεία υποβάλλονται έντυπα και ηλεκτρονικά με την 
προσφορά του προσφέροντα.

Σχετικές οδηγίες αναφορικά, με το Ε.Ε.Ε.Σ. μπορούν να αναζητηθούν από την ακόλουθη 
ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef

_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2509577932115667&_adf.ctrl-
state=coa43tonq_61#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_
4703_99d5_1561ceff660f%2FPage251.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_

ministry%26_adf.ctrl-state%3D13zpfmvswl_146
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 

Στην  Πάτρα μεταξύ των:
Α. Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ) που 
εδρεύει στην Πάτρα, οδός Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28 26441 (ΑΦΜ 997824337, ΔΟΥ: Α’ 
Πατρών) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας  Νεκτάριο 
Φαρμάκη  (στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή») 

Β. Εταιρείας  ……………………………………………….. που εδρεύει στ…   ………………….., Α.Φ.Μ.  
……………………..    Δ.Ο.Υ. ……………………………. (στο εξής «ο Ανάδοχος»).

Και έχοντας υπόψη:

 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ.147/τ.Α/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

 Τις διατάξεις του Ν.4782/21 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-2021): Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και 
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες 
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία. 

 Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-
2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 ( ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά 
ισχύει.

 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας Τον 
Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 Την υπ. αριθ. 519/ΕΥΘΥ004/04-01-2016 τροποποίηση της υπ. αριθ. 
32681/ΕΥΘΥ335/23-03-2015 (ΦΕΚ 713/Β/24-4-2015) Υπουργικής Απόφασης, με θέμα 
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας», σύμφωνα με το άρθρο 7του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 
41546/Γ΄ΚΠΣ/281/8.12.2000 ΚΥΑ.

 Τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 0011 με κωδικό πράξης 2021ΕΠ00110070. 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 2485/27-05-2021 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο: 
«Σύμβουλος Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την ίδρυση και λειτουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, 
Καινοτομίας & Ανάπτυξης», με Κωδικό ΟΠΣ 5107714 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Ελλάδα 2014-2020» 

 Την με αριθμ. πρωτ. ……………./…-…-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
την ανάθεση του ως άνω έργου.

 Την υπ' αριθμ. πρωτ. …… /…….-…….-2021 απόφαση κατακύρωσης .
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συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΔΙΑΠ/ΠΔΕ) για την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης, 
μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό 
σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό για την σύσταση με την επωνυμία “Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης” (Ε.Κ.Ε.Κ.Α) στο οποίο θα ενταχθούν τρία (3) νέα 
ινστιτούτα που θα ιδρυθούν με συγκεκριμένη στόχευση για την ανάπτυξη παραγωγικών 
τομέων της περιοχής (άρθρο  11 Ν. 4310/2016 που αφορά Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 
4310/2014 13α).

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΔΙΑΠ/ΠΔΕ στην εκπόνηση των παρακάτω:
1.1 Έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό (Περιεχόμενα)

Μέρος Α: Εισαγωγή  
Μέρος Β: Παρουσίαση εθνικού &  περιφερειακού  στρατηγικού σχεδιασμού και 
αναπτυξιακ0ύ προγραμματισμού
Μέρος Γ: Καταγραφή, ανάλυση, αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  (Ερευνητικά 
Κέντρα που Λειτουργούν στη Χώρα) λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 
εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για την «υπάρχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος 
καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημιουργία σχεδίου ενίσχυσής του»  
(ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ). 
Μέρος Δ: Ανάλυση Εθνικού παραγωγικού μοντέλου και διασύνδεση με έρευνα 
λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για 
την «υπάρχουσα κατάσταση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και δημιουργία σχεδίου ενίσχυσής του»  (ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ)
Μέρος Ε: Παρουσίαση καλών πρακτικών από ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνοντας υπόψη 
και τα αποτελέσματα της εγκεκριμένης εμπειρογνωμοσύνης για την «υπάρχουσα 
κατάσταση του οικοσυστήματος καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
δημιουργία σχεδίου ενίσχυσής του»  (ΑΔΑ 6ΧΑ87Λ6-Ν1Φ).
Μέρος ΣΤ: Συμπεράσματα-Προτάσεις

1.2. Οικονομοτεχνική Μελέτη (Περιεχόμενα)
Μέρος Α: Τεχνική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου 
Μέρος Β: Στοιχεία απασχόλησης  
Μέρος Γ: Κόστος επενδυτικού σχεδίου και πηγές χρηματοδότησης 
Μέρος Δ: Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Μέρος Ε: Συμπεράσματα

1.3. Μελέτη Βιωσιμότητας (Περιεχόμενα) : Σκοπός της μελέτης βιωσιμότητας, εντοπίζοντας 
παράλληλα τις πιθανές αδυναμίες, είναι να απαντηθεί ρεαλιστικά ένα από τα κεντρικά 
ερωτήματα του έργου: “Θα είναι επιτυχής η υλοποίηση του έργου;”
Μέρος Α: Περιγραφή του έργου (οργάνωση και διοίκηση, εγκαταστάσεις και υποδομές, 
προσωπικό και οργανόγραμμα, ωφελούμενοι, ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών, 
δέκτες υπηρεσιών και συνεργάτες)
Μέρος Β: Σκοποί και Στόχοι
Μέρος Γ: Έρευνα αγοράς
Μέρος Δ: Τεχνικός σχεδιασμός
Μέρος Ε: Χρονοδιάγραμμα και Χρηματοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας 
(χρηματοδότηση και ανάλυση μελλοντικών χρηματοοικονομικών ροών – τα δεδομένα 
προκύπτουν από την οικονομοτεχνική μελέτη)
Μέρος ΣΤ: Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Μέρος Ζ: Σενάρια ανάπτυξης κέντρου
Μέρος Η: Συμπεράσματα και προτάσεις
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1.4. Μελέτη Σκοπιμότητας (Περιεχόμενα)
Η Μελέτη Σκοπιμότητας είναι η ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος ώστε να 
διαπιστώνεται αν αυτό μπορεί να επιλυθεί αποτελεσματικά. Οι λειτουργικές (θα έχει 
αποτέλεσμα;), οικονομικές (κόστος και οφέλη) και τεχνικές (μπορεί να υλοποιηθεί;) 
πτυχές αποτελούν μέρη της μελέτης. Αξιοσημείωτο ότι η οικονομική σκοπιμότητα μίας 
επιλογής ή ενός έργου συνήθως εκτιμάται μέσω της Ανάλυσης Κόστους-Οφέλους. 
Μέρος Α: Διατύπωση του Προβλήματος
Μέρος Β: Διατύπωση των Απαιτήσεων
Μέρος Γ: Ανάλυση κόστους-οφέλους. 

Οι μελέτες θα βασιστούν σε ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα.
 Τα ποσοτικά δεδομένα θα αφορούν τόσο στο επίπεδο της χώρας όσο και της 

περιφέρειας
 (ενδεικτικές πηγές δεδομένων: Ελληνική Στατιστική Αρχή, Eurostat, Κλαδικές Μελέτης 

του ΙΟΒΕ, κλπ.). 
 Για τη χρηματοοικονομική ανάλυση τα δεδομένα θα προκύψουν από έρευνα αγοράς, 

συνεντεύξεις με φορείς και εκτιμήσεις της ερευνητικής ομάδας (χρησιμοποιώντας ως 
πηγές τις βέλτιστες πρακτικές από αντίστοιχα εγχώρια και διεθνή Ερευνητικά Κέντρα)

 Τα ποιοτικά δεδομένα θα προκύψουν από την βιβλιογραφική έρευνα καθώς και από 
συναντήσεις/συνεντεύξεις με τοπικούς και υπερ-τοπικούς φορείς. 

 Τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα θα κωδικοποιηθούν και θα διαμορφωθεί βάση 
δεδομένων όπου με την υιοθέτηση των κατάλληλων στατιστικών εργαλείων θα 
προκύψουν στατιστικά ασφαλή συμπεράσματα για την σκοπιμότητα και την βιωσιμότητα 
του έργου.

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα αναλάβει και τις ακόλουθες ενέργειες/δράσεις: 
3. Την υποστήριξη της ΠΔΕ και ειδικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και 

Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας στην διαδικασία ίδρυσης του Κέντρου στις 
διαβουλεύσεις με την κεντρική διοίκηση. 

4. Την διάχυση σε εθνικό επίπεδο της στρατηγικής και της προστιθέμενης αξίας του 
Κέντρου σε θέματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στα αρχικά βήματα δράσης του.

Το Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο θα έχει υπερ-τοπικό χαρακτήρα, θα είναι επικεντρωμένο στην 
παραγωγή, ανάπτυξη και προώθηση της καινοτομίας και της γνώσης. Για το λόγο αυτό θα 
συνεργάζεται με τις δομές της Περιφέρειας, το ΠΣΕΚ, τα Πανεπιστήμια, τα εγχώρια, ευρωπαϊκά 
και άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της αγοράς (σε τοπικό και 
εθνικό επίπεδο)
Το συνολικό αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση που θα αποτελέσει 
την βάση για να προχωρήσει η ίδρυση και λειτουργία ενός Εθνικού Ερευνητικού Κέντρου 
Καινοτομίας  και Ανάπτυξης και με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Επιπλέον θα 
αξιοποιήσει και θα δράσει συμπληρωματικά σε σημαντικές δρομολογημένες ενέργειες της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας όπως η «Υλοποίηση εμπειρογνωμοσύνης, αποτύπωση και 
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης του οικοσυστήματος καινοτομίας στη Περιφέρεια 
Δυτικής Ελλάδας» και η «Μελέτη σκοπιμότητας και  επιχειρηματικό σχέδιο νέας 
Χρηματοοικονομικής Δομής  στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα».

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα του έργου θα είναι οι τέσσερις εκθέσεις υποστηρικτικών εργασιών του Αναδόχου 
και θα περιλαμβάνουν τις εργασίες που ανατέθηκαν από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της ΠΔΕ και εκτελέσθηκαν από τον ανάδοχο με σκοπό την ολοκλήρωση των 
παρακάτω 

 Έκθεση συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τον αναπτυξιακό 
προγραμματισμό
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 Οικονομοτεχνική Μελέτη
 μελέτη Βιωσιμότητας 
 μελέτη σκοπιμότητας

Κάθε έκθεση εργασιών θα συνοδεύεται από την αντίστοιχο τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του παραδοτέου.  Επιπρόσθετα θα πρέπει να περιγράφονται οι ενέργειες για την 
υποστήριξη της ΠΔΕ και ειδικότερα του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας 
της Δυτικής Ελλάδας στην διαδικασία ίδρυσης του Κέντρου στις διαβουλεύσεις με την κεντρική 
διοίκηση, καθώς και για τη διάχυση σε εθνικό επίπεδο της στρατηγικής και της προστιθέμενης 
αξίας του Κέντρου σε θέματα έρευνας ανάπτυξης και καινοτομίας στα αρχικά βήματα δράσης 
του.

Τα παραδοτέα παραδίδεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΔΕ σε τρία φυσικά και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο 
σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας του ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020. 

Τα ανωτέρω δύναται να τροποποιηθούν/επικαιροποιηθούν ανάλογα με την εξέλιξή σε συνέχεια 
σχετικής εισήγησης της ΔΙΑΠ/ΠΔΕ που θα συνοδεύει το αντίστοιχο αίτημα του Αναδόχου.

Πιθανή τροποποιήση των παραδοτέων, όπως του χρόνου παράδοσης ή του περιεχομένου 
αυτών δεν θα πρέπει να αλλοιώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου και θα εξετάζεται κατά 
περίπτωση από την αρμόδια επιτροπή Επίβλεψης – Παραλαβής του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης.

Αρμόδιο όργανο, υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου καθώς και την 
παραλαβή των εκάστοτε παραδοτέων του, είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
του έργου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το κάθε παραδοτέο και κάθε πιθανή τροποποίηση 
αυτού σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. 

Για κάθε παραδοτέο, η Επιτροπή θα προβεί στην προσωρινή παραλαβή του συντάσσοντας 
Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
υποβολή του, στο οποίο θα διατυπώνεται το εμπρόθεσμο ή μη της παράδοσής του, καθώς 
εφόσον προκύπτουν και οι τυχόν διαπιστωθείσες ελλείψεις, παραλείψεις ή αδυναμίες αυτού. Ο 
Ανάδοχος οφείλει να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής στα παραδοτέα της 
συγκεκριμένης φάσης εντός 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του 
Πρωτοκόλλου από την Αναθέτουσα Αρχή. Η Επιτροπή ελέγχει τα παραδοτέα και σε περίπτωση 
συμμόρφωσης συντάσσει Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής των Παραδοτέων. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης μπορεί να δώσει νέα τελική προθεσμία 5 εργασίμων ημερών, για τη 
συμμόρφωση του Αναδόχου. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου εφαρμόζονται τα 
οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας σύμβασης.

Το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής κάθε παραδοτέου διαβιβάζεται από την 
Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Οι ημερομηνίες παράδοσης των παραδοτέων είναι αυτές που προσδιορίζονται στη σύμβαση ή 
ορίζονται από πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Το χρονικό διάστημα των διορθώσεων ενός παραδοτέου, δεν πρέπει να θεωρείται από τον 
Ανάδοχο εν γένει ως αιτία καθυστέρησης παράδοσης του επόμενου παραδοτέου, εκτός εάν έτσι 
κριθεί και από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την πλήρη και προσήκουσα ολοκλήρωσή του. Η 
Επιτροπή προβαίνει στην έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.
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ΑΡΘΡΟ 4

ΑΜΟΙΒΗ

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ………………… ευρώ (………..,00€)  
μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι συνολικού ύψους …………………………. 
(………….) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
έργου της ΣΑΕΠ0011 με κωδικό 2021ΕΠ00110070 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του 
άξονα προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ», του Π.Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» 2014 – 2020. 

Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του 
έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έστω και 
εξ επιγενόμενης αιτίας. Ενδεικτικά περιλαμβάνονται η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο 
Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιοσδήποτε φύσης, 
της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων (προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων 
έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών η οποία κατά το νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος έχει μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του παρόντος Έργου και κατά συνέπεια 
ρητά συμφωνείται ότι καμία αξίωση για πρόσθετη χρηματοδότηση δε θα μπορεί να προβληθεί 
από τον Ανάδοχο. Επίσης, ο Ανάδοχος ρητά δηλώνει ότι παραιτείται απ’ όλα τα δικαιώματα που 
προκύπτουν από τα άρθρα 388, 696 και 697 του Αστικού Κώδικα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η καταβολή της αμοιβής  στον Ανάδοχο  καθορίζεται ως εξής:
20% της αμοιβής θα καταβληθεί μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής του πρώτου 
παραδοτέου που αφορά στη σύνταξη της έκθεσης συμβατότητας με τον στρατηγικό σχεδιασμό 
και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό, 30% της αμοιβής μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής 
παραλαβής του δεύτερου παραδοτέου που αφορά στη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης  
και 50% της αμοιβής μετά τη σύνταξη πρακτικού οριστικής παραλαβής των παραδοτέων που 
αφορούν στη σύνταξη της μελέτης βιωσιμότητας και στη μελέτη σκοπιμότητας, καθώς και 
ολόκληρου του έργου από την αρμόδια Επιτροπή.

Για την είσπραξη της αμοιβής, ο Ανάδοχος εκδίδει Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών. 

Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται ηλεκτρονικά με κατάθεση στο τραπεζικό 
λογαριασμό του αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος συμφωνεί, η προθεσμία του παρόντος άρθρου να αναστέλλεται καθόσον χρόνο 
δεν έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ως  εγγύηση για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης   ο Ανάδοχος προσκόμισε  την με 
αριθμό …………………………….. Εγγυητική Επιστολή ………………………….. ,ύψους …………………… ευρώ (       
,00€), η οποία αποτελεί το 4% της συμβατικής αμοιβής, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 
και η οποία θα του επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή του έργου και την εκπλήρωση 
όλων των προβλεπόμενων υποχρεώσεών του. Η Αναθέτουσα Αρχή εις ουδεμία επιβάρυνση θα 
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υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής επιστολής, λόγω 
καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 
όρους και προϋποθέσεις της παρούσας, θα πληροί όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται στη Σύμβαση αυτή και θα στερείται οποιωνδήποτε ελαττωμάτων και ότι θα 
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές 
προδιαγράφηκαν ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον 
Ανάδοχο.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του Έργου, την ποιότητα των Παραδοτέων και το χρόνο 
παράδοσης τους, έχει ο Ανάδοχος. 

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Στην παρούσα σύμβαση, ο όρος ‘ανωτέρα βία’ νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις 
περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας 
και οι οποίες προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την υλοποίηση της παρούσας 
σύμβασης.

2. Οσάκις ο Ανάδοχος, λόγω ανωτέρας βίας, κωλύεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα, αναστέλλεται η υποχρέωσή του για 
εκτέλεση και παράδοση του Έργου και η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για όσο χρόνο 
συνεχίζει να υφίσταται η κατάσταση ανωτέρας βίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα. 

ΑΡΘΡΟ 9

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή όρων της 
παρούσης δε θα είναι ισχυρή, παρά μόνον εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές 
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει εμπιστευτικότητα και να μη γνωστοποιεί ή ανακοινώνει σε 
οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο έγγραφα ή στοιχεία ή πληροφορίες που έλαβε 
γνώση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, όπως 
απορρέουν από την παρούσα. 

Επίσης, αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για άλλο 
έργο και να μην κοινοποιήσει, δημοσιεύσει μέρος ή σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει, χωρίς 
την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
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ΑΡΘΡΟ 11

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί 
τις είκοσι (20) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δε δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει την παρούσα 
σύμβαση ή μέρος αυτής και/ή οποιοδήποτε δικαίωμα και/ή υποχρέωση που απορρέει από 
αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή συναίνεση του ετέρου συμβαλλομένου.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια για 
οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα Δικαστήρια 
Πατρών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν οι συμβαλλόμενοι με την παρούσα σύμβαση, που 
καταρτίστηκε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη.

                                                  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

A∆A: 6Ξ6Ο7Λ6-1ΣΟ21PROC008978234 2021-07-26


