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1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Αναθέτων Φορέας διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης με 
τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα 

 

Επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ  

Ταχυδρομική διεύθυνση Οδός Μουρούζη αριθ. 14 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10674 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2103237973 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  vfragkou@bodossaki.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Βασιλική Φράγκου 

 

Παρουσίαση και δραστηριότητα Αναθέτοντος Φορέα 

 
Αναθέτων φορέας είναι το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μποδοσάκη», το οποίο αποτελεί 
ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη λειτουργεί από το έτος 1972.  

Οι κύριοι σκοποί του είναι οι ακόλουθοι: 
 

• Προαγωγή της παιδείας 

• Ενίσχυση και προαγωγή της υγείας 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

• Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών 

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει οριστεί Διαχειριστής Επιχορήγησης (Fund Operator / FO) του Προγράμματος 
«Active Citizens Fund» (ACF) στην Ελλάδα (εφεξής και «Πρόγραμμα»), σε συνεργασία - κοινοπραξία με το 
Σωματείο με την επωνυμία «Αλληλεγγύη - SolidarityNow», με σκοπό την ανάπτυξη, την διαχείριση και την 
υλοποίηση του Προγράμματος για λογαριασμό του Γραφείου του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ) 
(FINANCIAL Mechanism Office / FMO) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) (European 
Free Trade Association / EFTA), το οποίο είναι Διαχειριστής του Προγράμματος (Programme Operator / 
PO). Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ενεργεί ως κύριο μέλος και εκπρόσωπος της ως άνω κοινοπραξίας. 
 
Το Γραφείο του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (ΓΧΜ) της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών 
(ΕΖΕΣ), ως Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), έχει αναλάβει την Διαχείριση του 
Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα, το οποίο εντάσσεται στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 
(ΧΜ) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) Περιόδου 2014 – 2021 (European Economic Area Grants 
– EEA Grants 2014 – 2021), που χρηματοδοτείται από τις ακόλουθες Δωρήτριες Χώρες: την Ισλανδία, το 
Λιχτενστάιν και την Νορβηγία με το ποσό των δώδεκα εκατομμυρίων Ευρώ (12.000.000,00 €). 
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Το Πρόγραμμα «Active Citizens Fund» (A.C.F.) στην Ελλάδα, έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της 
Κοινωνίας των Πολιτών και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, καθώς και την ενδυνάμωση 
των ευπαθών ομάδων. Το Πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει την κοινωνία των πολιτών, να 
επιχορηγήσει επιλέξιμες για την υλοποίηση Έργων Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), να διαμορφώσει 
θετικό περιβάλλον για τον τομέα των ΜΚΟ, να ενδυναμώσει τις ικανότητες και τις δομές τους, και να 
αυξήσει τη συμβολή τους στην κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη, τη δημοκρατία και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών 
και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και θα διεξαχθεί με την υποβολή προσφορών, οι οποίες θα αξιολογηθούν 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη διακήρυξη.  
 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η χρηματοδότηση της σύμβασης αντλείται από το πρόγραμμα Active Citizens Fund στην Ελλάδα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου - Προϋπολογισμός - Διάρκεια της 
σύμβασης 

 
1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας ποσοτικής 
έρευνας με σκοπό την μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας 
των Πολιτών στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας (Active Citizens Economy). 
 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης παρατίθεται αναλυτική περιγραφή του φυσικού 
αντικειμένου, τα παραδοτέα και οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης - έρευνας.  
 
1.3.2 Ο προϋπολογισμός - εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (120.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και των ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (96.774,19 €), χωρίς ΦΠΑ. 

 

1.3.3 Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της.  

 

1.4.  Κριτήριο επιλογής - ανάθεσης σύμβασης 

 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει σχέσης τιμής - ποιότητας. 
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1.5 Θεσμικό πλαίσιο  

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τον 
Αστικό Κώδικα.  

Συμπληρωματικά εφαρμόζεται επίσης: 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μποδοσάκη (πρακτικό 567/20-11-2020), που 
αφορά την διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Kοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική 
οικονομία» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Active Citizens Fund» στην Ελλάδα και τον ορισμό : (α) 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), (β) Επιτροπής Ενστάσεων (ΕΕ), Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής, και (γ) του Αποφαινομένου Οργάνου (Α.Ο), το οποίο εγκρίνει τις εισηγήσεις των ανωτέρω 
επιτροπών.  

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη δικαιούται μέχρι την λήξη της προθεσμίας παραλαβής προσφορών να επιφέρει 
αλλαγές στην διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 2.1.2. 

1.6 Προθεσμία υποβολής - παραλαβής προσφορών και Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού                                                               

 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό δύνανται να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.  

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 18-01-2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00’.  

Οι προσφορές υποβάλλονται, μέσω του νομίμου εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του προσφέροντος, ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω courier, και 
πρέπει να έχουν παραδοθεί στα Γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός Μουρούζη αριθ. 14, 106 74 
Αθήνα, έως την ανωτέρω καθορισμένη ημέρα και ώρα. 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την καθορισμένη ανωτέρω ημέρα και ώρα λογίζονται ως 
εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο.  

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού - αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 19-01-2021, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00’. 

Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, οδός Μουρούζη αριθ. 14, 106 74 
Αθήνα, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού. 

 

1.7 Δημοσιότητα 

 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Active Citizens Fund 
στην Ελλάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.activecitizensfund.gr, στην ιστοσελίδα του 
Αναθέτοντος Φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): www.bodossaki.gr (Νέα - Ανακοινώσεις) και στην 
σχετική με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL): http://eeagrants.gr/el/. 

http://www.activecitizensfund.gr/
http://www.bodossaki.gr/
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Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και θα 
αποσταλεί σε Πανεπιστήμια, Επαγγελματικά Επιμελητήρια και σε άλλους ερευνητικούς φορείς. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης λογίζεται η ημερομηνία καταχώρησής της στην ιστοσελίδα του 
Αναθέτοντος Φορέα. 

1.8 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία   

 

Οι προσφορές θα αφορούν, επί ποινή αποκλεισμού, το σύνολο της σύμβασης. 

Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους στον 
διαγωνισμό. 

Οι προσφέροντες δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων - 
μεροληψίας και για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί 
ως τέτοιες και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.  
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

2.1.1 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα 
(www.activecitizensfund.gr) και μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μποδοσάκη (www.bodossaki.gr) 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον αναφερόμενο ανωτέρω (υπό 1.1.) αρμόδιο υπάλληλο 
του Αναθέτοντος Φορέα. 

 

2.1.2 Παροχή Διευκρινήσεων 

 

Τυχόν αιτήματα παροχής διευκρινήσεων όσων επιθυμούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας vfragkou@bodossaki.gr το 
αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών και απαντώνται 
το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών. Για τον 
υπολογισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζεται και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής 
προσφορών. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, διευκρινήσεις, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της διακήρυξης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των διευκρινήσεων ή των αλλαγών. 

Όταν οι διευκρινήσεις δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση της προθεσμίας. 

 

2.1.3 Γλώσσα 

 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα.  

http://www.activecitizensfund.gr/
http://www.bodossaki.gr/
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, 
ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.  

Για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Αποδεικτικά έγγραφα, εφόσον αυτά υποβάλλονται με την προσφορά, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 
απλή φωτοτυπία. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει τα πρωτότυπα, όταν το ζητήσει ο 
Αναθέτων Φορέας. 

 

2.2 Δικαίωμα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Εγγύηση Συμμετοχής - Λόγοι Αποκλεισμού 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, καθώς 
και ενώσεις / κοινοπραξίες των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. 

2. Οι ενώσεις / κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή κατά την υποβολή της 
προσφοράς. Σε περίπτωση που ένωση / κοινοπραξία επιλεγεί ως προσωρινός ανάδοχος και της ανατεθεί η 
σύμβαση είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η 
περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.  

 3. Σε περίπτωση υποβολής (κοινής) προσφοράς από ένωση / κοινοπραξία, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

4. Οι υποψήφιοι που δύνανται να υποβάλλουν προσφορά θα καλούνται στο εξής και οικονομικοί φορείς.  

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς 
φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών (1.935,48 €), ήτοι ποσοστού δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση / κοινοπραξία, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των προσώπων που συμμετέχουν 
στην ένωση / κοινοπραξία. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στο άρθρο 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Ο αναθέτων φορέας μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
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2.2.2.2. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης του άρθρου 4.2 της παρούσας και στους λοιπούς υποψήφιους μετά την 
υπογραφή της σύμβασης με τον αναδειχθέντα ανάδοχο.  

2.2.2.3. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης 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 για 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). 

ζ) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  
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η) απάτη (386-387 Π.Κ.),  

θ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

ι) πλαστογραφία (216-217 Π.Κ.),  

ια) ψευδής κατάθεση (224 Π.Κ.),  

ιβ) δωροδοκία-δωροληψία (235-237 Π.Κ.) 

Εάν ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού κρίνονται στο πρόσωπο 
των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των νομίμων εκπροσώπων τους, και ενδεικτικώς σύμφωνα με 
τα ακόλουθα:  

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων έχει εταιρική μορφή, οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού κρίνονται στο 
πρόσωπο των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (ΟΕ), ετερόρρυθμων (ΕΕ) και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), και των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή και των τυχόν άλλων νομίμων 
εκπροσώπων της, σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ).  

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, και λοιπών νομικών προσώπων οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού 
κρίνονται στο πρόσωπο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των νομίμων εκπροσώπων τους. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο οικονομικός φορέας δεν είναι φορολογικά ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 
και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
(κύριας και επικουρικής). 

β) Όταν σε βάρος του οικονομικού φορέα έχει επιβληθεί, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, πρόστιμο, με ισχύ τελεσίδικη, 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. 

γ) Όταν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή ειδικής διαχείρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή τελεί υπό 
εκκαθάριση ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

δ) Όταν σε βάρος του οικονομικού φορέα έχει επιβληθεί ποινή του αποκλεισμού από συμμετοχή σε 
δημόσιους διαγωνισμούς.  

Εάν με την σχετική απόφαση δεν ορίζεται περίοδος αποκλεισμού για τις περιπτώσεις (α) έως (στ) του 
άρθρου 2.2.3.1. αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 
απόφαση. 

2.2.3.3. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από Ένωση / Κοινοπραξία οι 
παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν 
συντρέχει λόγος αποκλεισμού έστω και για έναν συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 
προσφορά απορρίπτεται.  

Η μη συνδρομή των ανωτέρω λόγων αποκλεισμού αποδεικνύεται από πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές αρχές. Τα πιστοποιητικά αυτά θα υποβληθούν στον Αναθέτοντα Φορέα 
από τον υποψήφιο ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2.2.5.2. και 3.2 της παρούσης. 
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2.2.4.  Πρόσθετες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

2.2.4.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Εφόσον απαιτείται από το νόμο, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι 
μέλη συγκεκριμένου οργανισμού / επιμελητηρίου για να μπορούν να παράσχουν τις σχετικές με την 
παρούσα διακήρυξη υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής τους.  

2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχουν μέσο ετήσιο γενικό κύκλο 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων [2017, 2018, 2019] μεγαλύτερο ή ίσο του 
100% του προϋπολογισμού της υπό ανάθεση σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ (96.774,19 €).  

Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, θα πρέπει το ανωτέρω κριτήριο να ισχύει για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η ανωτέρω προϋπόθεση θα πρέπει να καλύπτεται από τουλάχιστον 
ένα μέλος της. Η ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην 
ένωση / κοινοπραξία. 

2.2.4.3.     Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια σύμβαση συναφούς 
αντικειμένου, ύψους τουλάχιστον 96.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Συναφές αντικείμενο θεωρείται ενδεικτικώς η 
οικονομική ή/και κοινωνική έρευνα. 

β) να διαθέτουν ομάδα έρευνας για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσης, στην οποία πρέπει να 
συμμετέχουν κατ΄ ελάχιστον πέντε (5) φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα εξής επαγγελματικά προσόντα: 

Ο Υπεύθυνος έρευνας και τα λοιπά στελέχη της ομάδας έρευνας να διαθέτει τίτλο σπουδών κοινωνικών 
επιστημών ή/και στατιστικής ή/και πληροφορικής. 

Ο Υπεύθυνος έρευνας πρέπει επιπλέον να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε διεξαγωγή σχετικών 
ερευνών. 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις αποδεικνύονται με τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.5.1. 

2.2.4.4      Στήριξη στις ικανότητες τρίτων  

 
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (του 
προηγουμένου άρθρου 2.2.4.3), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
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τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής έγγραφης δέσμευσης των άλλων φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται ότι θα ενεργήσουν ως υπεργολάβοι.  

Ειδικά, όσον αφορά το κριτήριο της επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζεται με τα επαγγελματικά 
προσόντα ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία φυσικών προσώπων, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν 
να στηρίζονται στις ικανότητες ελευθέρων επαγγελματιών ή στελεχών άλλων φορέων, μόνον εάν αυτοί  
δεσμεύονται ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, ως εξωτερικοί συνεργάτες - μέλη της ομάδας έρευνας των οικονομικών φορέων, με την 
προσκόμιση της σχετικής μεταξύ τους σύμβασης ή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης των τρίτων προσώπων. 

 

2.2.5 Κανόνες απόδειξης δικαιώματος και συνδρομής προϋποθέσεων συμμετοχής  

 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στα προηγούμενα άρθρα 2.2.1 έως 2.2.4, αποδεικνύονται και κρίνονται: 

(α) προκαταρκτικά κατά την υποβολή της προσφοράς,  

(β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της 
παρούσας, και  

(γ) κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

Στην περίπτωση που επέλθουν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου οψιγενείς μεταβολές, οφείλει να 
ενημερώσει αμελλητί τον αναθέτοντα φορέα. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση / κοινοπραξία αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων ή προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4.4. της παρούσας, υποχρεούται να 
υποβάλει τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι για τους άλλους φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της παρούσας, ότι πληρούν τις 
σχετικές προϋποθέσεις κατά περίπτωση (άρθρα 2.2.4.2 και 2.2.4.3) και ότι αυτοί οι άλλοι φορείς έχουν 
αναλάβει τις δεσμεύσεις του άρθρου 2.2.4.4 της παρούσας και με τους σε αυτή αναφερόμενους τρόπους. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι η έκδοση / βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής 
τους, στις περιπτώσεις που απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, πρέπει να γίνεται από το 
gov.gr. ή από ΚΕΠ ή από την Αστυνομία.  

 

2.2.5.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 

(Α) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
(του άρθρου 2.2.1) και δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις αποκλεισμού (του άρθρου 2.2.3) 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικά συμμετοχής: 



 

 

Σελίδα 14 
 

 

(ι) Σχετική υπεύθυνη δήλωση με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, και 

(ιι) Εκτυπώσεις από την ηλεκτρονική εφαρμογή TaxisNet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
των (α) Στοιχείων Μητρώου Νομικού Προσώπου και (β) Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης του οικονομικού 
φορέα.  

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. 

 

(Β) Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς (ι) πληρούν τις πρόσθετες 
προϋποθέσεις των άρθρων 2.2.4.1, 2.2.4.2, και 2.2.4.3 της παρούσας, καθώς και (ιι) στηρίζονται στις 
ικανότητες τρίτων (εάν το επιθυμούν), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4.4, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
προσφοράς τους ως δικαιολογητικά συμμετοχής τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α) Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας), εφ’ όσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
εγκατάστασης ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο 
μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό 
ανάθεση σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4.1 
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 
εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

β) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.4.2 οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν οικονομικές καταστάσεις για τα φορολογικά έτη 2017, 2018 και 2019. Εάν ο 
οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών 
ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για την απόδειξη της προαναφερόμενης προϋπόθεσης 
συμμετοχής. 

Αν ο Υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών 
χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό 
διάστημα της λειτουργίας του. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον από ένα από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η 
ζητούμενη ικανότητα δεν επηρεάζεται από το ποσοστό συμμετοχής του κάθε φορέα στην ένωση / 
κοινοπραξία.  

γ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του άρθρου 2.2.4.3 περίπτωση α’, οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αντίστοιχων συμβάσεων από Δημόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς:  
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− εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσιος φορέας, σχετικό πιστοποιητικό / βεβαίωση που έχει εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια αρχή, 

− εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, σχετική βεβαίωση αυτού.  

δ) Για την απόδειξη των τυπικών και επαγγελματικών προσόντων της ομάδας έρευνας που θα διατεθεί, 
του άρθρου 2.2.4.3 περίπτωση β’, απαιτούνται: 

-  Συμπληρωμένος Πίνακας των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών που συμμετέχουν στην 
Ομάδα Έρευνας (μελών της Ομάδας), από τον οποίο θα πρέπει να προκύπτει η  τήρηση των 
απαιτήσεων του άρθρου 2.2.4.3 περίπτωση β’, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ).  

-  Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ. 

-  Αντίγραφα τίτλων σπουδών των μελών της ομάδας έρευνας για την απόδειξη της ειδικότητας που 
θα αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.  

Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έρευνας περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεών τους, 
αναφορικά: α) με την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον προσφέροντα, β) με την μη 
συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και γ) με 
την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VI  (δεν απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής).  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση σύμβασης (άρθρο 2.2.4.4), τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο τον πίνακα Υπεργολάβων, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ). 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:   

- α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα της 
έρευνας που έχει δηλώσει στην προσφορά του, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (δεν απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής). 

- β) Υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη 
συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται 
στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη 
εκτέλεση του, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI (δεν απαιτείται 
βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής). 

Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά 
πρόσωπα και να προσκομιστούν τα βιογραφικά σημειώματα και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των 
προσώπων αυτών ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά 
του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεσή του, σύμφωνα με 
τα υποδείγματα που παρατίθενται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI και VII. 

ε) Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων ή 
φυσικών προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4.4, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό (σχετική έγγραφη δέσμευση των 
άλλων φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται ότι θα ενεργήσουν ως υπεργολάβοι ή/και 
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υπεύθυνη δήλωση των τρίτων φυσικών προσώπων ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, ως εξωτερικοί συνεργάτες - μέλη της ομάδας έρευνας) 
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI. 

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 2.2.4.1 και οι 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
των άρθρων 2.2.4.2 και 2.2.4.3 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 

 

2.2.5.2. Δικαιολογητικά - Αποδεικτικά έγγραφα προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

 

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας που θα κληθεί να υποβάλει δικαιολογητικά ως προσωρινός ανάδοχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 3.2 της παρούσας, προσκομίζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3: 

α) για το άρθρο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 
της Ε.Ε. ή της χώρας εγκατάστασης ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 
την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος σε περίπτωση νομικών 
προσώπων και ενώσεων / κοινοπραξιών, αφορά τα φυσικά πρόσωπα, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στα άρθρα 2.2.3.1 και 2.2.3.3. 

β) για το άρθρο 2.2.3.2, πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές του οικείου κράτους - 
μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εγκατάστασης ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτά 
χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά του άρθρου 
2.2.3.2 περίπτωση γ’ ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση ή ειδική διαχείριση, και 
ότι δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, δεν  βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, 
εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το 
νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο 
Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά 
ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους 
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
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γ) για το άρθρο 2.2.3.2 περίπτωση δ’, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού από συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς. 

 

Β. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ) προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, από το 
οποίο πρέπει να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση κατά την υπογραφή της σύμβασης. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα). 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή 
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή 
αυτού. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και 
μεταβολών. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των 
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 2.2.4.1 και οι 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
των άρθρων 2.2.4.2 και 2.2.4.3 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 

 

2.2.5.3.  Τα ανωτέρω (υπό 2.2.5.1 και 2.2.5.2) δικαιολογητικά γίνονται δεκτά ως εξής: 
 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η ανωτέρω ρύθμιση 
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 

αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας 
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αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β’ του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.  

 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.  
 
4. Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά πρωτότυπα έγγραφα και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.  
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης και Αξιολόγησης Προσφορών - Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών  

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει σχέσης τιμής - ποιότητας, 
Η ποιότητα των προσφορών εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης των προϋποθέσεων 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

2.3.2 Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την χρηματοοικονομική επάρκεια, την τεχνική και επαγγελματική 
εμπειρία και ικανότητα και τις τεχνικές προσφορές, και συνάπτονται του αντικειμένου, των παραδοτέων 
και των τεχνικών προδιαγραφών της έρευνας (μεθοδολογία, στάδια υλοποίησης, ομάδα έρευνας και 
υπεργολάβοι, χρονοδιάγραμμα), όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα τέσσερα (4), έκαστο των οποίων περιλαμβάνει υπό-κριτήρια, 
με την αντίστοιχη μέγιστη βαθμολογία εκάστου: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ 1 Ικανότητα του Υποψηφίου (20) 

K 1.1 Εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών 
παρομοίων απαιτήσεων και εμβέλειας.  

10 

Κ 1.2 Διοικητικές και χρηματοοικονομικές ικανότητες. 5 

Κ 1.3 Ποιότητα προηγούμενων ερευνών. 5 

Κ 2 Μεθοδολογία και Ανάπτυξη   (60) 

Κ 2.1 Κάλυψη του αντικειμένου και των παραδοτέων της έρευνας. 10 

Κ 2.2 Ανάλυση του τρόπου επίτευξης εκάστου των παραδοτέων της έρευνας. 5 

Κ 2.3 Μεθοδολογία της έρευνας. 15 

Κ 2.4 Συλλογή και επεξεργασία επιμέρους δεδομένων της έρευνας. 10 

Κ 2.5 Μέθοδος μέτρησης της οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών. 15 
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Ανάλυση Κριτηρίων Αξιολόγησης 

Κ 1.1. Αξιολογείται η ανάλογη εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνών 
παρομοίων απαιτήσεων και εμβέλειας. Τυχόν συνεργάτες πρέπει να έχουν ανάλογη εμπειρία και 
τεχνογνωσία. 

Κ 1.2. Αξιολογείται ο κύκλος εργασιών συναφούς αντικειμένου και η επάρκεια του επιστημονικού 
προσωπικού. Η εφαρμογή πιστοποιημένου συστήματος διαχείρισης ποιότητας λαμβάνεται υπ’ 
όψιν.  

Κ 1.3. Αξιολογούνται οι πλέον πρόσφατες έρευνες, αντιστοίχου μεγέθους, απαιτήσεων και εμβέλειας, 
καθώς και οι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. 

Κ 2.1. Αξιολογείται η πληρότητα κάλυψης των σταδίων υλοποίησης και των παραδοτέων της έρευνας. 

Κ 2.2. Αξιολογείται η πληρότητα ανάλυσης του σχεδιασμού, του εκτιμώμενου χρόνου και οποιασδήποτε 
περαιτέρω λεπτομέρειας επίτευξης των παραδοτέων της έρευνας. 

Κ 2.3. Αξιολογείται η προτεινόμενη στατιστική μεθοδολογία συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας, 
παρουσίασης, ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων της πρωτογενούς και δευτερογενούς 
έρευνας και η επαρκής αιτιολόγηση αυτής (αντιπροσωπευτικά δείγματα, μέθοδος επιλογής 
μεγέθους και ποιότητας αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, περιεχόμενα ερωτηματολογίων, 
εξασφάλιση αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας κ.λπ.). 

Κ 2.4. Αξιολογείται η οργάνωση της συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας, παρουσίασης, ανάλυσης και 
ερμηνείας των επιμέρους πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων της έρευνας και της 
δημιουργίας βάσης δεδομένων.  

Κ 2.5. Αξιολογείται η στατιστική μέθοδος μέτρησης της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και 
προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας.  

Κ 2.6. Αξιολογείται ο συνολικός σχεδιασμός διεξαγωγής της έρευνας και η συνοχή του για την υλοποίηση 
της και την επίτευξη των παραδοτέων. 

Κ 3.1. Αξιολογείται η τεκμηρίωση της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού της έρευνας, και η αναφορά σε 
σχετική βιβλιογραφία και βέλτιστες πρακτικές.  

Κ 3.2. Αξιολογείται η τεκμηρίωση της συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας παρουσίασης, ανάλυσης και 
ερμηνείας των επιμέρους πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων της έρευνας και της 
δημιουργίας βάσης δεδομένων. 

Κ 4.1. Αξιολογείται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας.  

Κ 2.6 Σχεδιασμός υλοποίησης έρευνας και παραδοτέων. 5 

Κ 3 Τεκμηρίωση Προσφοράς (10) 

Κ 3.1 Τεκμηρίωση μεθοδολογίας και σχεδιασμού υλοποίησης της έρευνας. 5 

Κ 3.2 Τεκμηρίωση συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 5 

Κ 4 Στρατηγική υλοποίησης (10) 

Κ 4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έρευνας.  5 

Κ 4.2 Ανάπτυξη βάσης δεδομένων, εκθέσεων και παρουσίασης αποτελεσμάτων.  5 

 ΣΥΝΟΛΟ  100 



 

 

Σελίδα 20 
 

 

Κ 4.2. Αξιολογείται η δομή της τελικής και της σύντομης ερευνητικής έκθεσης, της βάσης δεδομένων και 
του ψηφιακού πληροφοριακού γραφήματος (infographic) και της δημόσιας εκδήλωσης 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

 

2.3.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

 

Κάθε κριτήριο και υπο-κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία των 
προσφορών και τον βαθμό ικανοποίησης των παραδοτέων και των τεχνικών προδιαγραφών του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι.  

Η μέγιστη βαθμολογία κάθε κριτηρίου και υπο-κριτηρίου είναι η αντίστοιχη αναφερόμενη στον ανωτέρω 
(υπό 2.3.2) πίνακα και αποδίδεται στην περίπτωση που ικανοποιούνται πλήρως όλα τα κριτήρια. 

Κριτήρια και υπο-κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από ποσοστό 60% της αντίστοιχης μέγιστης 
βαθμολογίας τους (π.χ. επειδή η τεχνική προσφορά καλύπτει ελλιπώς τις τεχνικές προδιαγραφές της 
παρούσας ή παρουσιάζει αποκλίσεις από αυτές) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία της προσφοράς προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

Βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει σχέσης τιμής - ποιότητας, είναι εκείνη που παρουσιάζει τον 
μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής της οικονομικής προσφοράς προς την συνολική βαθμολογία της 
τεχνικής προσφοράς, ήτοι αυτή της οποίας η τελική βαθμολογία (Λ) είναι ο μικρότερος αριθμός, 
σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί:  

 

Τελική Βαθμολογία (Λ) = 
Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Βέλτιστη οικονομική προσφορά είναι η προσφορά με την μικρότερη τελική βαθμολογία. Οι προσφορές 
κατατάσσονται κατά αύξουσα τελική βαθμολογία.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές καταρτίζονται και υποβάλλονται με βάση τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη, το 
παρόν άρθρο 2.4, τις τεχνικές προδιαγραφές, και την οικονομική προσφορά, όπως ορίζονται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της διακήρυξης.  

Κάθε συμμετέχων δικαιούται να υποβάλει μία μόνον προσφορά για το σύνολο της σύμβασης. 
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Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ούτε προσφορές για τμήμα της σύμβασης. Τέτοιες προσφορές 
δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους εκπροσώπους των μελών της, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.  

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται προ της εκπνοής της προθεσμίας του άρθρου 1.6 της παρούσας.  

Προσφορές οι οποίες υποβάλλονται μετά την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας και ώρας 
δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραιτήτως να 
φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό και να γράφει ευκρινώς και τις ακόλουθες ενδείξεις: 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 19-01-2021. 

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

 

2.4.2.2. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να περιέχει τρείς (3) ξεχωριστούς σφραγισμένους 
επιμέρους φακέλους (υποφακέλους), έκαστο με την ένδειξη της ονομασίας του επιμέρους φακέλου και 
τις ανωτέρω λοιπές ενδείξεις, ήτοι: 

α) Φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο και 
ένα (1) αντίγραφο φάκελο, έκαστος των οποίων περιέχει τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 2.4.3.1 της 
παρούσας,  

β) Φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο, ένα (1) 
αντίγραφο φάκελο και ένα (1) ηλεκτρονικό φάκελο - μέσο (cd ή usb), έκαστος των οποίων περιέχει τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω στο άρθρο 2.4.3.2 της παρούσας. Αν τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις, και  

γ) Φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιλαμβάνει ένα (1) πρωτότυπο και ένα 
(1) αντίγραφο φάκελο, έκαστος των οποίων περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2.4.4 της παρούσας. 
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Οι φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά» πρέπει επίσης να περιέχουν και 
καταλόγους των περιεχομένων τους. 

Στα αντίτυπα που ορίζονται ως πρωτότυπα και σε κάθε σελίδα τους, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η 
λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και να μονογράφεται από τον οικονομικό φορέα. Το περιεχόμενο των πρωτοτύπων 
είναι επικρατέστερο από αυτό των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση ασυμφωνίας. 

Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνεχή αρίθμηση, να είναι δακτυλογραφημένες και υπογεγραμμένες σε 
κάθε φύλλο τους από τον προσφέροντα. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιοδήποτε ξύσμα, διαγραφή, προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 
υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 
προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά 
απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου 
αξιολόγησης των προσφορών.  

Τα στοιχεία της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση και 
βαθμολόγησή της προσφοράς δεν δύνανται να χαρακτηριστούν εμπιστευτικά έναντι των λοιπών 
συμμετεχόντων. Κατά τα λοιπά ο οικονομικός φορέας δύναται να υποδείξει τυχόν εμπιστευτικά 
στοιχεία της προσφοράς του.  

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Τεχνική Προσφορά»  

 

2.4.3.1 Ο Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν: 

α) Την Επιστολή Προσφοράς του οικονομικού φορέα, υπογεγραμμένη από τον οικονομικό φορέα, ήτοι 
από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της ένωσης / κοινοπραξίας 
που υποβάλει την προσφορά, στην οποία: 

• αναφέρονται τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα, δήλωση ότι υποβάλει προσφορά 
στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και αποδέχεται τους όρους της διακήρυξης, και ορίζεται ο χρόνος 
ισχύος της προσφοράς που πρέπει να είναι τουλάχιστον διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει 
καθόλου χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνουν οπωσδήποτε: 

- Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται), αριθμό δελτίου ταυτότητας 
και αριθμό κοινωνικής ασφάλισης. 

- Σε περίπτωση νομικού προσώπου: Ακριβή επωνυμία, έδρα και ταχυδρομική διεύθυνση, Α.Φ.Μ., 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. (ή το αντίστοιχο μητρώο αλλοδαπής), αριθμό τηλεφώνου, 
ηλεκτρονική διεύθυνση (εάν υφίσταται), τα ονοματεπώνυμα των νομίμων εκπροσώπων που θα 
χειρισθούν περαιτέρω την διαδικασία για λογαριασμό του νομικού προσώπου. 

• δηλώνεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία μπορούν να γίνονται έγκυρα όλες οι 
επικοινωνίες και όλες οι κοινοποιήσεις από τον Αναθέτοντα Φορέα προς αυτόν.   
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Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας υποβάλλεται κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλους τους εκπροσώπους των μελών της ένωσης, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Στην προσφορά αυτή πρέπει απαραιτήτως να 
ορίζεται εκπρόσωπος και συντονιστής της ένωσης / κοινοπραξίας, να προσδιορίζεται το ποσοστό, η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής στην σύμβαση - έρευνα (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης / κοινοπραξίας και να περιλαμβάνεται δήλωση ότι όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Η προσφορά της ένωσης / κοινοπραξίας πρέπει επίσης απαραιτήτως να συνοδεύεται από το ισχύον 
συμφωνητικό σύστασής της από το οποίο να προκύπτει το ποσοστό συμμετοχής σε αυτήν εκάστου μέλους 
της, καθώς και από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο όλα τα μέλη της ορίζουν έναν κοινό 
νόμιμο εκπρόσωπό της εξουσιοδοτημένο για όλες τις ενέργειες που αφορούν την παρούσα διακήρυξη, την 
υποβολή προσφοράς, την σύναψη και την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση όλων των εξ 
αυτής υποχρεώσεων. 

β) Την Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται ανωτέρω στο άρθρο 2.2.5.1 περίπτωση Α’ της παρούσας 
διακήρυξης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.  

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν την υπεύθυνη δήλωση για 
κάθε μέλος που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. 

γ) Εκτυπώσεις από την ηλεκτρονική εφαρμογή TaxisNet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων των: 

(α) Στοιχείων Μητρώου Νομικού Προσώπου και (β) Στοιχείων Μητρώου Επιχείρησης του οικονομικού 
φορέα.  

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ανωτέρω στοιχεία για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην ένωση / κοινοπραξία. 

δ) Την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.  

 

2.4.3.2 Ο Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 

α) Την τεχνική προσφορά, η οποία θα πρέπει να περιέχει την τεχνική πρόταση του οικονομικού φορέα και 
να καλύπτει πλήρως το Αντικείμενο της σύμβασης έρευνας, τα Παραδοτέα και όλες τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές (μεθοδολογία και υλοποίηση, ομάδα έρευνας και υπεργολάβοι, χρονοδιάγραμμα) που 
έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα και περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας Διακήρυξης. 

β) Τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 2.2.5.1. περίπτωση Β’ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Η 
καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 2.2.4.1 και οι απαιτήσεις 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας των άρθρων 
2.2.4.2 και 2.2.4.3 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης / κοινοπραξίας. 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 
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Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της διακήρυξης. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται κάθε επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση της 
οικονομικής προσφοράς λαμβάνεται υπ’ όψιν η τιμή χωρίς ΦΠΑ. 

Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθμητικά και ολογράφως. Σε 
περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί 
ολογράφως.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται επίσης προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, και γ) η 
προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης - σύμβασης που καθορίζεται από τον 
αναθέτοντα φορέα στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας.  

Στην οικονομική του προσφορά ο συμμετέχων θα πρέπει να αναφέρει, επί ποινή απόρριψης, τον χρόνο 
ισχύος της, που θα είναι σύμφωνος με όσα αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη (τουλάχιστον διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού). 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Επιστολή Προσφοράς (άρθρο 2.4.3.1 περίπτωση α’) η οποία ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος ή δεν ορίζει 
καθόλου χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται με έγγραφη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

 

Ο αναθέτων φορέας με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 
διακήρυξη και συγκεκριμένα στα άρθρα 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών) και 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 
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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, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρέχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον αναθέτοντα φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 3.1.2. της 
παρούσας, 

δ) η οποία τελεί υπό αίρεση, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερομένης τιμής, 

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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

3.1.1 Παραλαβή, αποσφράγιση και εξέταση των φακέλων προσφορών 

 

Για την εξέταση και αξιολόγηση των φακέλων προσφορών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού (ΕΔΔ) με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Η Επιτροπή αυτή προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 1.6. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Παρέχεται  δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 
άλλων οικονομικών φορέων με την επιφύλαξη εμπιστευτικών στοιχείων, εφόσον αυτά υποδειχθούν 
σύμφωνα με τα ανωτέρω (2.2.4.2) αναφερόμενα.   

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους. Συγκεκριμένα ο αναθέτων φορέας μπορεί να καλεί εγγράφως τους 
προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής 
ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, 
επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που ο αναθετών φορέας κρίνει ότι 
μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση 
της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη 
προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού 
και την ανάθεση της σύμβασης. 

3.1.2 Αξιολόγηση - κατάταξη προσφορών 

 

α) Έλεγχος Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) καταχωρεί σε πρακτικό όσους υπέβαλαν προσφορές, ελέγχει 
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής και καταχωρεί τα αποτελέσματα του ελέγχου σε πρακτικό. 

β) Έλεγχος και Αξιολόγηση Φακέλων «Τεχνική Προσφορά». 

Στη συνέχεια η ΕΔΔ προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνον των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, και για την 
αποδοχή και βαθμολόγηση των λοιπών τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 2.3.2 και την βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών του άρθρου 2.3.3 της παρούσας. 
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Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό. 

Τα ανωτέρω πρακτικά - απόφαση της ΕΔΔ εγκρίνονται από το Αποφαινόμενο Όργανο του Αναθέτοντος 
Φορέα, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα, και αντίγραφά τους κοινοποιούνται με 
επιμέλεια της ΕΔΔ στους προσφέροντες. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Έλεγχος και Αξιολόγηση Φακέλων «Οικονομική Προσφορά». 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων 
(«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, 
αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με ειδική πρόσκληση 
που αποστέλλεται στους προσφέροντες ηλεκτρονικά ή εγγράφως, τουλάχιστον τρείς (3) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την συνεδρίαση αποσφράγισης. 

δ) Η ΕΔΔ προβαίνει στον έλεγχο συμμόρφωσης των οικονομικών προσφορών με το οριζόμενα στο άρθρο 
2.4.4 και την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει σχετικό 
πρακτικό, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την τελική βαθμολόγηση 
και κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.3 
της παρούσας. 

Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η ΕΔΔ δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς με ειδική πρόσκληση να εξηγήσουν την τιμή που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Η σχετική εκτίμηση και τα σχετικά 
αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται 
ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση της ΕΔΔ κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών 
προσφορών. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της ΕΔΔ σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων, η προσωρινή ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη 
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.   

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια προσφερθείσα τιμή και την ίδια βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς, ο αναθέτων φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της ΕΔΔ και παρουσία αυτών των 
οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω 
απόφαση. 

Το ανωτέρω πρακτικό - απόφαση της ΕΔΔ εγκρίνεται από το Αποφαινόμενο Όργανο του Αναθέτοντος 
Φορέα και αντίγραφό του κοινοποιείται με επιμέλεια της ΕΔΔ στους προσφέροντες που δεν έχουν 
αποκλεισθεί σε προηγούμενο στάδιο. 
 
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.  
 
ε) Σε περίπτωση που εξ αρχής έχει υποβληθεί μία μόνον προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία 
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων, ήτοι ελέγχου και αξιολόγησης 
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Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, τελικής βαθμολόγησης 
και κατάταξης των προσφορών και ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. 
 

3.2 Προσωρινός Ανάδοχος - Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

 
Α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο αναθέτων φορέας ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της παρούσας 
(δικαιολογητικά κατακύρωσης). 
 
Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 
 
-  Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3: 
 
Για το άρθρο 2.2.3.1, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.  
Για το άρθρο 2.2.3.2, περιπτώσεις α’ και β’, εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως σε 
περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 
υποβολή τους.  
Για το άρθρο 2.2.3.4 περίπτωση β’, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
 
- Για την απόδειξη της καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το άρθρο 2.2.4.1, 
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.  
 
-  Οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο (κατά το πρότυπο του άρθρου 
2.4.2.1) θα αναγράφονται η ένδειξη «Δικαιολογητικά κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου», τα στοιχεία 
του προσφέροντος και της παρούσας διακήρυξης, και ο οποίος θα παραδίδεται στο πρωτόκολλο του 
Αναθέτοντος Φορέα. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της ανωτέρω παραγράφου αίτημα προς την 
ΕΔΔ για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα 
οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, ο Αναθέτων Φορέας 
παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  
 
Β) Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και καλείται να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
καθορίζονται στο άρθρο 2.2.5.2 της παρούσας, ως προσωρινός ανάδοχος, ο επόμενος κατά σειρά 
κατάταξης προσφέρων που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον βέλτιστη οικονομική προσφορά, βάσει 
σχέσης τιμής - ποιότητας, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν 
προκαταρκτικώς με την υπεύθυνη δήλωση (ως άνω υπό το άρθρο 2.2.5.1) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (πρόσθετες 
προϋποθέσεις συμμετοχής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης, ήτοι μέχρι την ημέρα που ορίσθηκε με την έγγραφη ειδοποίηση για την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, και προσήκουσας ενημέρωσης του Αναθέτοντος Φορέα 
για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με την σχετική 
υπεύθυνη δήλωση του ως άνω υπό το άρθρο 2.2.5.1 ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα που ορίσθηκε για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του.  

Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, δικαιολογητικά 
ή πιστοποιητικά ή διαπιστωθεί υποβολή ψευδούς ή ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, απορρίπτεται η 
προσφορά του καλείται ως προσωρινός ανάδοχος ο επόμενος κατά σειρά υποψήφιος με τις ίδιες 
προϋποθέσεις. 

Γ) Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.5, ότι έχει 
δικαίωμα συμμετοχής και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 2.2.1 έως 2.2.4, της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Δ) Η διαδικασία ελέγχου των ανωτέρω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
αποτελεσμάτων και σχετικής εισήγησης από την ΕΔΔ προς το Αποφαινόμενο Όργανο του Αναθέτοντος 
Φορέα, το οποίο επικυρώνει και αποφασίζει είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας. 

 

3.3 Κατακύρωση - εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης - σύναψη σύμβασης  

 

Ο Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφα όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά και που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.   

Ομοίως κοινοποιείται και η απόφαση ματαίωσης της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 3.2 περ. Γ’  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 3.4 της παρούσας. 

Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί με ειδική πρόσκληση τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης ανάθεσης και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, θέτοντάς του 
προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της παρούσας διακήρυξης.  
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Η σύμβαση ανάθεσης θα συνταχθεί και θα υπογραφεί με βάση το σχέδιο που παρατίθεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας διακήρυξης.   

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την ως άνω σύμβαση και να προσκομίσει 
την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εντός της τεθείσας προθεσμίας, η διαδικασία ματαιώνεται ως 
προς το πρόσωπό του, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 
η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
βέλτιστη οικονομική προσφορά.  

 

3.4 Ενστάσεις - Επιτροπή Ενστάσεων 

 

Οι οικονομικοί φορείς έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως κατά την διαγωνιστική διαδικασία, από την 
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης, ως ακολούθως:  

α) Κατά της διακήρυξης για λόγους που αφορούν το περιεχόμενο της διακήρυξης, σε προθεσμία που 
εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για 
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
παραλαβής των προσφορών, και  

β) Κατά των αποφάσεων αξιολόγησης και της απόφασης κατακύρωσης για λόγους που αφορούν το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσφορών με βάση τα αναφερόμενα στη διακήρυξη, εντός τριών (3) 
ημερολογιακών ημέρων από την κοινοποίηση της απόφασης που αφορά το αντίστοιχο στάδιο του 
διαγωνισμού στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της ανωτέρω παραγράφου β’ και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ενώπιον του Αναθέτοντος Φορέα και εξετάζονται εντός δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών, μετά την πάροδο των οποίων τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψη τους.  

Όλες οι ενστάσεις εξετάζονται από την τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων και οι αποφάσεις της επικυρώνονται 
από το Αποφαινόμενο Όργανο του Αναθέτοντος Φορέα.  

Κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων και της σιωπηρής απόρριψης ενστάσεων δεν χωρεί 
ένδικο βοήθημα ή μέσο. 

 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

Ο αναθέτων φορέας δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαγωνιστική διαδικασία ανάθεσης κατά 
την ελεύθερη κρίση του, ιδίως αν δεν κατατέθηκε προσφορά, αν οι προσφορές κρίνονται μη συμφέρουσες 
ή ανακλήθηκε η χρηματοδότηση. 

Στην περίπτωση αυτή δεν προβάλλονται δικαιώματα από τους συμμετέχοντες και ο Αναθέτων Φορέας δεν 
υπέχει ουδεμία υποχρέωση αποζημίωσης ή οιασδήποτε φύσης υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
4.1. Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της παρούσας διακήρυξης, της σύμβασης 
ανάθεσης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 

4.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί 
του ποσού της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, και η οποία κατατίθεται από τον ανάδοχο. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον τρείς (3) μήνες 
μετά την λήξη της σύμβασης και καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντος φορέα έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει κατά την σύναψη της τροποποίησης, 
συμπληρωματική εγγυητική επιστολή, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό  δέκα τοις εκατό (10%) 
επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

 

4.3 Τρόπος πληρωμής Αμοιβής 

4.3.1. Η πληρωμή της αμοιβής του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Τμηματική πληρωμή μετά την ολοκλήρωση των σταδίων της έρευνας και παραλαβή των αντιστοίχων 
παραδοτέων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α  ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

1 Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας. (Παραδοτέο 1)  30% 

2 Σύντομη ερευνητική έκθεση και Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού 
γραφήματος (Infographic). (Παραδοτέα 5 και 6) 

50% 

3 Δημόσια Εκδήλωση (Παραδοτέο 7) 20% 
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4.3.2.  Στην  αμοιβή περιλαμβάνεται οποιοδήποτε κόστος του αναδόχου για την εκτέλεση της σύμβασης 
και ο Ανάδοχος πέραν της καταβολής της αμοιβής δεν έχει καμία άλλη αξίωση έναντι του Αναθέτοντος 
Φορέα.  

Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά 
εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων 
ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος της έρευνας που έκαστος έχει αναλάβει να 
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία συνεργασίας των εταιρειών και στην τεχνική 
προσφορά της σχετικής ένωσης / κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στον Αναθέτοντα Φορέα 
το όνομα / την επωνυμία, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων 
του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, καθώς και το τμήμα της έρευνας που έκαστος έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Αναθέτοντα Φορέα κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στον Αναθέτοντα Φορέα, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 
εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στον αναθέτοντα φορέα κατά την ως άνω διαδικασία. Ομοίως υποχρεούται να 
αναφέρει τα στελέχη της Ομάδας Έρευνας και τις τυχόν μεταβολές τους. 

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών. 

 

4.6 Λύση - Καταγγελία της σύμβασης  

 

Ο Αναθέτων Φορέας έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. 
Σπουδαίο λόγο αποτελεί η παράβαση, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση και εφαρμογή των όρων από 
τον ανάδοχο οιουδήποτε όρου της σύμβασης ανάθεσης, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, 
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καθώς και η διαπίστωση ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του αναδόχου οι προϋποθέσεις ανάθεσης, 
όπως αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς και στην περίπτωση που αυτές έπαψαν να ισχύουν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, δηλαδή η λύση της σύμβασης, 
επέρχονται αμέσως και ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση καταβολής του συμβατικού τιμήματος 
ακόμη και για το εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης, ούτε έχει καμμία υποχρέωση αποζημίωσης ή 
οιασδήποτε φύσης υποχρέωση έναντι του Αναδόχου, διατηρεί δε τα δικαιώματά του για την 
αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. 

4.7  Παρακολούθηση της σύμβασης - Παραλαβή του Αντικειμένου  

 

Η παρακολούθηση και εποπτεία της εκτέλεσης της Σύμβασης θα διενεργηθεί από τριμελή Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής της Έρευνας (Ε.Π.Π.Ε.) που συγκροτείται από τον Αναθέτοντα Φορέα, 
η οποία θα αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 
σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων 
λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Η ίδια ως άνω Επιτροπή παραλαμβάνει τα παραδοτέα, διενεργεί τον 
έλεγχο για την καταλληλόλητα αυτών και συντάσσει σχετική βεβαίωση για την προσήκουσα εκτέλεση 
προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αμοιβής του Αναδόχου.   

Η Ε.Π.Π.Ε. αξιολογεί την αρτιότητα και την πληρότητα των παραδοτέων. 

Η προσωρινή παραλαβή θα πραγματοποιείται για κάθε φάση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.  

Η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσωρινές 
παραλαβές. 

Στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων από τους συμβατικούς όρους, η Ε.Π.Π.Ε. διαβιβάζει 
εγγράφως, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του παραδοτέου, παρατηρήσεις, καθορίζοντας τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων, το χρονικό περιθώριο εφαρμογής και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο Ανάδοχος, 
συμμορφούμενος, επανυποβάλλει διορθωμένο το παραδοτέο (προϊόν ή υπηρεσία). Η επανυποβολή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι δύο (2) φορές. Ο χρόνος των παρατηρήσεων και των επανυποβολών 
δεν επηρεάζει τον συνολικό χρόνο Φάσεων και Έργου. 

Εάν η συμμόρφωση παρέκκλισης αποβεί άκαρπη, η Ε.Π.Π.Ε. μπορεί: 

• Να απορρίψει το παραδοτέο, συντάσσοντας πρωτόκολλο μη αποδεκτού παραδοτέου. 

• Να αποδεχθεί επουσιώδεις παρεκκλίσεις και να κινήσει διαδικασία έκπτωσης επί της αμοιβής. 

Η παραλαβή ολοκληρώνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής από την Ε.Π.Ε. 

Εάν το ανωτέρω χρονικό περιθώριο υποβολής παρατηρήσεων από την Ε.Π.Π.Ε. παρέλθει χωρίς να 
υποβληθούν παρατηρήσεις ή το πρωτόκολλο, τότε το παραδοτέο θεωρείται αυτοδίκαια παραληφθέν. 

4.8.  Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης ανάθεσης και λήγει με την υλοποίηση του τελευταίου παραδοτέου. Στην σύμβαση ορίζεται 
το Χρονοδιάγραμμα και οι τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες για την εκτέλεση των επιμέρους σταδίων 
της σύμβασης και την παράδοση των παραδοτέων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Το πρόγραμμα Active Citizens Fund, από το οποίο προκύπτει η χρηματοδότηση της παρούσας, στοχεύει 
στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του 
ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών 
στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
Ο βασικός σκοπός λειτουργίας των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών είναι να επιτελούν κοινωνικό 
έργο. Ωστόσο, η δραστηριότητά τους έχει και σημαντική οικονομική διάσταση.  
Το έργο των οργανώσεων υλοποιείται από εργαζόμενους και εθελοντές. Η απασχόληση εργαζομένων στις 
οργανώσεις συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ενισχύει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, 
καθώς και τα έσοδα του κράτους (μέσω φορολογίας εισοδήματος των εργαζομένων) και του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης (μέσω εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων). Το κόστος μισθοδοσίας και το 
ετήσιο κόστος από την ανάλωση του πάγιου κεφαλαίου που διαθέτουν οι οργανισμοί (όπως οχήματα, 
μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) καταγράφονται ως ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και επομένως ως 
μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στους εθνικούς λογαριασμούς της χώρας. 
Η οικονομική συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία δεν καταγράφεται με 
ευδιάκριτο τρόπο στις βάσεις δεδομένων που συντηρούν οι επίσημες στατιστικές αρχές, καθώς οι 
στατιστικές ταξινομήσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων δεν κάνουν διάκριση με βάση τη νομική 
μορφή των οικονομικών μονάδων.  
Επομένως, η εκτίμηση της οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών απαιτεί τη συλλογή τόσο 
δευτερογενών, όσο και πρωτογενών δεδομένων. Με σκοπό την εκτίμηση αυτή, προκηρύσσεται ο εν λόγω 
διαγωνισμός με αντικείμενο την μεγάλης κλίμακας, εθνικού επιπέδου ποσοτική έρευνα με σκοπό την 
μέτρηση της οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα.   
Οι επωφελούμενοι της έρευνας είναι φορείς της κοινωνίας των πολιτών που θα έχουν την δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν την έρευνα ως στρατηγικό εργαλείο για δράσεις συνηγορίας (advocacy), ώστε να 
βελτιώσουν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και να συνεισφέρουν σε ένα 
ευνοϊκότερο θεσμικό περιβάλλον για την κοινωνία των πολιτών.  
Φορείς χάραξης πολιτικής θα επωφεληθούν επίσης από την συγκεκριμένη έρευνα και την απαραίτητη και 
αξιόπιστη βάση δεδομένων αυτής για την χάραξη πολιτικής αναφορικά με την κοινωνία των πολιτών. 
Τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς θα επωφεληθούν επίσης, καθώς θα έχουν την 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την έρευνα ως αξιόπιστη βάση δεδομένων για το έργο τους. 
Οι επαγγελματίες στον χώρο των MME/δημοσιογράφοι αποτελούν επίσης μια ομάδα στόχο, καθώς θα 
επωφεληθούν από την πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα για την υποστήριξη της κάλυψης από τα ΜΜΕ 
των θεμάτων της κοινωνίας των πολιτών. 
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ - TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

➢ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η διενέργεια μεγάλης κλίμακας 
ποσοτικής έρευνας με σκοπό την μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της 
Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία και στο ΑΕΠ της χώρας (Active Citizens Economy), και 
συγκεκριμένα: 
 

- H μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών 
στο ΑΕΠ της χώρας. 

- H μέτρηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) της Κοινωνίας των Πολιτών 
στην δημιουργία θέσεων εργασίας. 

- H αποτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου της κοινωνίας των πολιτών στις τοπικές κοινότητες.  
- H αποτιμώμενη οικονομική αξία του εθελοντισμού στην Ελλάδα. 
- H μέτρηση – σύγκριση του κόστους των αγαθών και υπηρεσιών, όταν προσφέρονται από 

οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος, όταν προσφέρονται 
από το κράτος.  
 

Η συλλογή δεδομένων θα γίνει μέσω μιας μεγάλης κλίμακας εθνικής εμβέλειας επιστημονικής 
πρωτογενούς έρευνας και συμπληρωματικά θα χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντα δευτερογενή δεδομένα. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε φορείς διαμόρφωσης πολιτικής, Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΜΜΕ, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν επίσης ως εργαλείο συνηγορίας (advocacy) της κοινωνίας 
των πολιτών, με στόχο την βελτίωση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης σχετικά με 
την δραστηριότητά της και την συμβολή της στην οικονομία.  
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αφορούν κυρίως τα τρία τελευταία έτη, θα πρέπει δε να 
παρουσιάζονται διακριτά για κάθε έτος, ώστε να προκύπτει και η τυχόν επίδραση συγκυριακών 
παραγόντων (όπως π.χ. επίδραση της πανδημίας COVID 19). 
 
Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί από την παρούσα διαδικασία διαγωνισμού ως Ανάδοχος θα πρέπει 
να αναπτύξει το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της έρευνας με στόχο την πληρέστερη και πλέον 
αξιόπιστη μέτρηση της συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία, αλλά και την 
βέλτιστη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο Ανάδοχος θα συνεργασθεί με τον Αναθέτοντα 
Φορέα για την ανάπτυξη της εφαρμοστέας μεθοδολογίας της έρευνας. 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας θα ανήκουν αποκλειστικά στον Αναθέτοντα Φορέα.  
 
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης έρευνας περιλαμβάνει τα κάτωθι, κατά χρονική σειρά 
παράδοσης, παραδοτέα: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Σελίδα 36 
 

 

 
➢ 2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1 Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας: Σχεδιασμός, στατιστική μέθοδος συλλογής, ταξινόμησης, 
επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας, προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
έρευνας. 

2 Υλοποίηση Έρευνας: Συλλογή, Επεξεργασία και Στατιστική Ανάλυση δεδομένων πρωτογενούς και 
δευτερογενούς έρευνας. 

3 Ανάπτυξη ανοιχτής βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά. 

4 Τελική ερευνητική έκθεση των επιμέρους στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας, στα 
Ελληνικά και Αγγλικά, με στόχο την πρόσφορη και φιλική επικοινωνία και δημοσιότητα των 
στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

5 Σύντομη ερευνητική έκθεση, στα Ελληνικά και Αγγλικά, η οποία θα αποτελεί επαρκούς 
πληρότητας περίληψη της προηγούμενης τελικής ερευνητικής έκθεσης και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές κείμενο.  

6 Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού γραφήματος (Infographic) με τα κύρια αποτελέσματα της 
έρευνας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

7 Δημόσια Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την μέτρηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία, σε φορείς 
διαμόρφωσης πολιτικής, ΜΜΕ και άλλους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων του FMO και 
άλλων FO. 

 
Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα υπ’ αριθμούς 1 και 7 θα υλοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε συνεργασία 
με τον Αναθέτοντα Φορέα. 
 
 
 

➢ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

 

Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει την μεθοδολογία, τον σχεδιασμό 
και την στατιστική μέθοδο συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης, τον προγραμματισμό και το προσωπικό 
που θα χρησιμοποιήσει για την επίτευξη των παραδοτέων αποτελεσμάτων, καθώς και το αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της έρευνας που θα ακολουθήσει. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει κατ’ 
ελάχιστον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
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1) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Α/Α ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 

1 

Μεθοδολογία 
Έρευνας 

 

Μεθοδολογία: Σχεδιασμός, Στατιστική μέθοδος συλλογής, ταξινόμησης, 
επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας δεδομένων, Προγραμματισμός και 
Χρονοδιάγραμμα έρευνας: 

• Προσδιορισμός οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που 
εμπίπτουν στον σκοπό της έρευνας (π.χ. μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και σωματεία, εθελοντικές οργανώσεις, άτυπες ομάδες 
και κοινωφελή ιδρύματα). 

• Κατάταξη - κατηγοριοποίηση οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 
που εμπίπτουν στον σκοπό της έρευνας, βάσει των σκοπών τους. 

• Διερεύνηση διαθεσιμότητας στοιχείων που εμπίπτουν στον σκοπό της 
έρευνας από δευτερογενείς πηγές (π.χ. Ελληνική Στατιστική Αρχή, 
Eurostat, οικονομικές καταστάσεις και απολογισμοί, αποτελέσματα 
ελέγχων και αξιολογήσεων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, 
στοιχεία, αναφορές και εκθέσεις δημόσιων φορέων, έρευνες Α.Ε.Ι. και 
ιδιωτικών φορέων, και διεθνής βιβλιογραφία). 

• Μέθοδος καθορισμού κριτηρίων επιλογής μεγέθους και ποιότητας 
του αντιπροσωπευτικού δείγματος οργανώσεων της Κοινωνίας των 
Πολιτών και του αντιπροσωπευτικού δείγματος Πολιτών 
πρωτογενούς έρευνας, σύμφωνα με τις διεθνείς ερευνητικές 
πρακτικές.  

• Σχεδιασμός ερωτηματολογίου προς οργανώσεις της Κοινωνίας των 
Πολιτών, με έμφαση στα οικονομικά στοιχεία (έσοδα, έξοδα, είδος 
και οικονομική αξία κοινωφελών παροχών αγαθών και κοινωνικών 
υπηρεσιών, αριθμός εργαζομένων, χρόνος απασχόλησης 
εργαζομένων, αριθμός ωφελούμενων, δείκτες κοινωνικής 
ενσωμάτωσης) και στη συμμετοχή εθελοντών στις δράσεις τους 
(έκταση, ποσοστό και χρόνος συμμετοχής). 

• Σχεδιασμός ερωτηματολογίου προς αντιπροσωπευτικό δείγμα 
πολιτών για την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις, 
τις αντιλήψεις τους για τον εθελοντισμό και τις εκτιμήσεις τους για 
την ποιότητα και την οικονομική αξία κοινωφελών παροχών αγαθών 
και κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται από το κράτος και από 
την Κοινωνία των Πολιτών. 

• Μέθοδος και οργάνωση της συλλογής, ταξινόμησης, επεξεργασίας, 
ανάλυσης και ερμηνείας, συμπεριλαμβανομένων των στατιστικών 
συνόλων και κατηγοριών, των πρωτογενών και δευτερογενών 
δεδομένων, και της εξέτασης εναλλακτικών εξηγήσεων αυτών.  

• Μέθοδος και οργάνωση δημιουργίας βάσης δεδομένων. 
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• Τεχνικές εξασφάλισης και απόδειξης της αξιοπιστίας και της 
εγκυρότητας της έρευνας. 

• Προσδιορισμός μεθόδων εκτίμησης και κατηγοριοποίησης της 
οικονομικής συνεισφοράς των οργανώσεων της Κοινωνίας των 
Πολιτών στη ελληνική οικονομία. 

• Προσδιορισμός και εξειδίκευση προσωπικού για την υλοποίηση όλων 
των σταδίων της σύμβασης έρευνας. 

• Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα 
εργασιών υλοποίησης όλων των σταδίων της σύμβασης έρευνας με 
προσδιορισμό της διάρκειας εκάστου. 

2 

 

Συλλογή πρωτογενών 
και δευτερογενών 
δεδομένων 

 

• Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας εθνικής εμβέλειας σε 
αντιπροσωπευτικό δείγμα οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών 
και σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών, σύμφωνα με τις διεθνείς 
ερευνητικές πρακτικές.  

• Προτεινόμενος ελάχιστος αριθμός αντιπροσωπευτικών δειγμάτων  
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και Πολιτών, ήτοι  

- Ελάχιστος αριθμός Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών: .......... 

- Ελάχιστος αριθμός Πολιτών: .......... 

• Διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας εθνικής εμβέλειας. σύμφωνα με τις 
διεθνείς ερευνητικές πρακτικές. 

• Συλλογή στοιχείων από δευτερογενείς πηγές. 

3 

Επεξεργασία 
δεδομένων και 
δημιουργία 
ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων  

• Επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά το στάδιο 2, 
δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων και μετατροπή αυτών σε 
στατιστικά σύνολα με διασφάλιση της προστασίας προσωπικών και 
εμπιστευτικών δεδομένων.  

4 
Στατιστική ανάλυση 
δεδομένων 

Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία, στατιστικά σύνολα και κατηγορίες των 
πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων: 

• Ανάλυση και ερμηνεία των βασικών δεδομένων της έρευνας των 
οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών: 

o Αριθμός εργαζομένων 
o Ώρες απασχόλησης εργαζομένων 
o Μισθολογική δαπάνη 
o Αριθμός εθελοντών  
o Ώρες συμμετοχής εθελοντών 
o Οικονομική αξία εθελοντικής απασχόλησης  
o Ακαθάριστη οικονομική αξία κοινωφελών παροχών αγαθών και 

κοινωνικών υπηρεσιών 
o Ληφθείσες Επιχορηγήσεις 
o Δοθείσες Επιχορηγήσεις  
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• Ανάλυση και ερμηνεία των βασικών δεδομένων της έρευνας των 
πολιτών: 

o Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις 
o Αντιλήψεις για τον εθελοντισμό 
o Αντίληψη για την ποιότητα και την οικονομική αξία παροχών 

αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται από την Κοινωνία των 
Πολιτών και από το κράτος. 

5 

Εκτίμηση της 
οικονομικής 
συνεισφοράς των 
οργανώσεων της 
Κοινωνίας των 
Πολιτών στην εθνική 
οικονομία 

Εκτίμηση των άμεσων και των ευρύτερων επιδράσεων των οργανώσεων 
της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία:  

• Αποτίμηση της συνεισφοράς (άμεσης, έμμεσης και προκαλούμενης) 
των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στο σύνολο της 
ελληνικής οικονομίας με τη χρήση κατάλληλων οικονομικών 
υποδειγμάτων. 

o Συνεισφορά στο ΑΕΠ 
o Συνεισφορά στην απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας 
o Συνεισφορά στα δημοσιονομικά έσοδα.  

• Αποτίμηση της οικονομικής αξίας των κοινωφελών παροχών αγαθών 
και υπηρεσιών των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών προς το 
Κράτος και την Κοινωνία. 

• Αποτίμηση της οικονομικής αξίας του εθελοντισμού. 

• Μέτρηση – σύγκριση του κόστους της προσφοράς αγαθών και 
υπηρεσιών από οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε σύγκριση 
με το κόστος της προσφοράς των ίδιων αγαθών και υπηρεσιών από το 
κράτος.  

6 

Τελική και σύντομη 
έκθεση 
αποτελεσμάτων 
έρευνας και δράσεις 
δημοσιότητας  

• Συγγραφή της τελικής αναλυτικής έκθεσης της έρευνας με στατιστική 
παρουσίαση, ανάλυση, ερμηνεία και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 
της έρευνας, και της σύντομης έκθεσης (στα Ελληνικά και Αγγλικά).  

• Ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα στοιχεία των προηγουμένων 
σταδίων και με τα παραδοτέα αποτελέσματα της έρευνας. 

• Δράσεις επικοινωνίας των αποτελεσμάτων (ανάπτυξη σύντομης 
αναφοράς και infographic, παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε 
δημόσια εκδήλωση). 

 

 
2) ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ 

 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν την ομάδα έρευνας και τους υπεργολάβους που τυχόν προτείνουν και 
το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας. 
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Οι αναφορές αυτές πρέπει να έχουν την μορφή των Πινάκων των στελεχών και εξωτερικών συνεργατών 
που συμμετέχουν στην Ομάδα Έρευνας (μελών της Ομάδας) και των Υπεργολάβων, από τους οποίους θα 
πρέπει να προκύπτει η τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 2.2.4.3 περίπτωση β’. 

Ο πίνακας της Ομάδας Έρευνας συντάσσεται σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Ειδικότητα Θέση στην ομάδα 
έρευνας 

Αρμοδιότητες / 
Καθήκοντα 

     

     

 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:   

-  Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας έρευνας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII. 

-  Αντίγραφα τίτλων σπουδών των μελών της ομάδας έρευνας για την απόδειξη της ειδικότητας που 
θα αναφέρεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.  

Σε περίπτωση που στην Ομάδα Έρευνας περιλαμβάνονται στελέχη που δεν συνδέονται με εξαρτημένη 
σχέση εργασίας με τον προσφέροντα, είναι αναγκαία η προσκόμιση Υπεύθυνων Δηλώσεών τους, 
αναφορικά: α) με την ύπαρξη σχετικής συμφωνίας συνεργασίας με τον προσφέροντα, β) με την μη 
συμμετοχή τους με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε άλλη προσφορά για τον ίδιο διαγωνισμό και γ) με 
την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ. (Δεν 
απαιτείται βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής). 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεση σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον 
παρακάτω πίνακα: 

 

 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

α/α Περιγραφή τμήματος της έρευνας 
που προτίθεται ο υποψήφιος 
Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο 

Ονοματεπώνυμο ή 
Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίας, Νόμιμοι 
Εκπρόσωποι 
Υπεργολάβου 

Στοιχεία 
εμπλεκομένων 
φυσικών 
προσώπων  

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

     

     

 

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να καταθέσει:   

- α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα της 
έρευνας που έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
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- β) Υπεύθυνες δηλώσεις των υπεργολάβων, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη 
συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται 
στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη 
εκτέλεση του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ VI. (Δεν απαιτείται βεβαίωση 
γνησιότητας υπογραφής). 

Εφόσον ο υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά 
πρόσωπα και να προσκομιστούν τα βιογραφικά σημειώματα και οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των 
προσώπων αυτών ότι αποδέχονται τη συνεργασία του υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα και ότι δεσμεύονται να υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά 
του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. 

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων ή φυσικών 
προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4.4, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει όσα προβλέπονται στο άρθρο αυτό (σχετική έγγραφη δέσμευση των άλλων φορέων 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται ότι θα ενεργήσουν ως υπεργολάβοι ή/και υπεύθυνη δήλωση των 
τρίτων φυσικών προσώπων ότι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες, ως εξωτερικοί συνεργάτες - μέλη της ομάδας έρευνας).  

Σημειώνεται ότι οι ενώσεις / κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει 
στην ένωση. Η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 2.2.4.1 και οι 
απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 
των άρθρων 2.2.4.2 και 2.2.4.3 πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον από ένα μέλος της ένωσης / 
κοινοπραξίας. 

 

 3) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 
Τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες για την εκτέλεση των επιμέρους σταδίων της σύμβασης και την 
παράδοση των παραδοτέων:  

Να τεθούν τα προτεινόμενα χρονικά όρια υλοποίησης των παραδοτέων - σταδίων της σύμβασης, με 
μέγιστη συνολική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.  
 

Α/Α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ -  
ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΠΟΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

Προς : Το  Ίδρυμα Μποδοσάκη 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για την επιλογή αναδόχου σχετικά με το διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: 
«Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». 
 
Προσφέρων: ................................................................................................................ 

Νόμιμος Εκπρόσωπος: ................................................................................................. 

Στοιχεία Επικοινωνίας : ................................................................................................ 

Σύμφωνα με την 01/2020 Διακήρυξη Διαγωνισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την σύναψη σύμβασης 
με τίτλο: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία», υποβάλλω 
την ακόλουθη οικονομική προσφορά: 

 Αξία Αριθμητικά 
(σε Ευρώ) 

Αξία Ολογράφως 
(σε Ευρώ) 

Εκτιμώμενο τίμημα της σύμβασης, 
μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%) 

  

Ποσοστό επί τοις εκατό (%) της 
οικονομικής έκπτωσης 

  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου 
προτίθεμαι να εκτελέσω τη 
σύμβαση,  
μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ (24%) 

  

Συνολικό ποσό έναντι του οποίου 
προτίθεμαι να εκτελέσω τη 
σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ (24%) 

  

 
Δηλώνω ότι δεσμεύομαι από τις προσφερόμενες τιμές και τις υποβάλλω προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν κατά τη σύναψη σύμβασης στην περίπτωση ανάδειξής μου ως αναδόχου του ανωτέρω 
διαγωνισμού.   
Η προσφορά μου ισχύει για το σύνολο της σύμβασης και με δεσμεύει για δώδεκα (12) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να δοθεί παράταση της ισχύος της.  
 
……………………………, (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ), ............................... (Τόπος) 
 
 
 
 
Για τον Προσφέροντα 
[ονοματεπώνυμο - ιδιότητα - υπογραφή – σφραγίδα] 
 

Σημείωση : Προσφορές για μέρος του Αντικειμένου της Σύμβασης δεν γίνονται δεκτές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ: ........................................... 

Ημερομηνία έκδοσης: ...........................  

Προς: Το Ίδρυμα Μποδοσάκη  

Μουρούζη 14, Τ.Κ. 10674, Αθήνα 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμόν .............. για ευρώ 1.935,48. 

. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας …….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..,  

{ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48), για 
τη συμμετοχή στον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 1/2020 για την ανάθεση της σύμβασης: «Έρευνα 
για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας.  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές 
και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Κοινοπραξίας. }  

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 19-02-2022.  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) 
μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.  

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................................  

 

Ημερομηνία έκδοσης: ...........................  

Προς: Το Ίδρυμα Μποδοσάκη 

Μουρούζη 14, Τ.Κ. 10674, Αθήνα 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμόν ................ για ευρώ .......................  

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ της Εταιρείας ……… Οδός ………. Αριθμός …. Τ.Κ. ………  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρείας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Κοινοπραξίας : των Εταιρειών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

μελών της Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης έρευνας που αφορά 
τον διαγωνισμό με αριθμό διακήρυξης 1/2020 για την ανάθεση της σύμβασης: «Έρευνα για την 
συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 01/2020 
Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και μόνο αιτία, θα απαλλάξουμε τον πελάτη μας 
τον οποίο εγγυόμαστε, μόνο μετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής μας από κάθε ευθύνη που 
μπορεί να προκύψει από την προκειμένη εγγύηση, ή μετά την επιστροφή σε εμάς του σώματος της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………..........…  

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τρείς (3) 
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο οριστικής παράδοσης της έρευνας).  

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.  

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Προσφέροντος Οικονομικού Φορέα 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Το Ίδρυμα Μποδοσάκη 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι (4): 
 
Υπό την ιδιότητά μου ως προσφέρων (ή ως νόμιμος / εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία 
«……………………» και με διακριτικό τίτλο «…………………..», που έχει ΑΦΜ …………….., η οποία εταιρεία υπέβαλλε 
προσφορά ) για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην 
ελληνική οικονομία» της με Α.Α. 01/2020 Διακήρυξης Διαγωνισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως Αναθέτοντος 
Φορέα, που διενεργείται την 19/01/2021 δηλώνω ότι: 
 
Α) Έχω (ή Η εταιρεία που εκπροσωπώ έχει) δικαίωμα συμμετοχής στον ως άνω Διαγωνισμό και πληρώ (ή πληροί) τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 2.2.1 της ως άνω Διακήρυξης. 
 
Β) Δεν συντρέχει κανένας εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 2.2.3 της ως άνω Διακήρυξης λόγος αποκλεισμού μου (ή 
της Εταιρείας που εκπροσωπώ) από τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. 
 
Γ) Πληρώ (ή πληροί) τις πρόσθετες προϋποθέσεις των άρθρων 2.2.4.1, 2.2.4.2, και 2.2.4.3 της διακήρυξης. 
 
Δ) Για την υλοποίηση της σύμβασης θα στηριχθώ (ή δεν θα στηριχθώ) σε ικανότητες τρίτων (εξωτερικών συνεργατών ή 
υπεργολάβων) , σύμφωνα με το άρθρο 2.2.4.4 της ως άνω Διακήρυξης.  
 
Ε) Σε περίπτωση επιλογής μου (ή της εταιρείας που εκπροσωπώ) ως προσωρινού αναδόχου του Διαγωνισμού, 
δεσμεύομαι να προσκομίσω στον Αναθέτοντα Φορέα όλα τα οριζόμενα αποδεικτικά έγραφα του άρθρου 2.2.5.2. της ως 
άνω Διακήρυξης. 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 
 

Ο – Η Δηλ. 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Εξωτερικού Συνεργάτη - Υπεργολάβου 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): Το Ίδρυμα Μποδοσάκη 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι(4): 
 
Αποδέχομαι να συνεργαστώ με την εταιρεία ……………………………. με διακριτικό τίτλο ………………….., που έχει 
ΑΦΜ …………….., ως εξωτερικός συνεργάτης ή υπεργολάβος της, για την υλοποίηση της σύμβασης με τίτλο «Έρευνα 
για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία» της με Α.Α. 01/2020 Διακήρυξης 
Διαγωνισμού του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως Αναθέτοντος Φορέα, που διενεργείται την 19/01/2021, σε περίπτωση 
κατακύρωσης της έρευνας στην ως άνω εταιρεία.  
 
Δηλώνω δε ότι έλαβα υπόψη την ως άνω Διακήρυξη, τους όρους της οποίας αποδέχομαι ανεπιφύλακτα, όπως επίσης 
και την τεχνική προσφορά. Δηλώνω επίσης ότι δεν έχω συμμετοχή άμεση ή έμμεση σε οποιοδήποτε άλλο σχήμα / 
ένωση ή οικονομικό φορέα που προτίθεται να καταθέσει προσφορά για την ίδια έρευνα. Σε περίπτωση κατακύρωσης 
της έρευνας στην ως άνω εταιρεία, θα υπογράψω σχετική σύμβαση έργου – παροχής υπηρεσιών για την απασχόλησή 
μου στην ομάδα έρευνας ή ως υπεργολάβος, για όλη τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας.  
 
Το αντικείμενο της απασχόλησής μου περιγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά της ως άνω εταιρείας και την 
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Επιπλέον, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό μου 
σημείωμα είναι αληθή και μπορώ να τα αποδείξω σε περίπτωση που ζητηθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα.  
 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 
τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον 
ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

Ημερομηνία 

Γέννησης: 
__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Διεύθυνση Κατοικίας:  
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης έρευνας) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Έργο / Έρευνα (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος1 και Καθήκοντα 

(ή Θέση) 

Διάρκεια Απασχόλησης 

Περίοδος 

(από – έως) 
ΑΜ2 

 

 

  __ /__ /___ 

- 

__ /__ /___ 

 

 

 

  __ /__ /___ 

- 

__ /__ /___ 

 

 

 

 

 
1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος έρευνας, υπεύθυνος συλλογής / επεξεργασίας / ανάλυσης δεδομένων κλπ. 
2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στην έρευνα. Δεν ταυτίζεται με τη συνολική διάρκεια της χρονικής 

περιόδου απασχόλησης στην έρευνα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>, ημέρα <ημέρα)>, μεταξύ αφενός του ………… που εδρεύει στη …., 
εκπροσωπείται νόμιμα από την <(όνομα), ιδιότητα> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση 
ως «Αναθέτων Φορέας» και αφετέρου της εταιρείας/κοινοπραξίας/ένωσης εταιρειών με την επωνυμία 
<(επωνυμία)>, που εδρεύει στη(ν)  <ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>, εκπροσωπείται  νόμιμα από τον 
<ονοματεπώνυμο> και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος», 
συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 
 
Σε συνέχεια του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από τον Αναθέτοντα Φορέα με την υπ’ αριθμόν 1/2020 
διακήρυξη («η Διακήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <αριθμ. πρωτ.> απόφαση 
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της Έρευνας με τίτλο «Έρευνα 
για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία», σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, καθώς και της ανωτέρω Διακήρυξης και της Προσφοράς του 
Αναδόχου που εφαρμόζονται συμπληρωματικά. 
 
ΑΡΘΡ0 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 
Διοικητική Εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από τον Αναθέτοντα Φορέα ή την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του 
Έρευνας. 
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και 
των τηλεομοιοτυπιών. 
Έρευνα: «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην ελληνική οικονομία». 
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.  
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα, εκτός αν ρητά αναφέρεται αλλιώς. 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της Σύμβασης: Ομάδα προσώπων, ορισμένη από τον 
Αναθέτοντα Φορέα, η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον 
Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων της Σύμβασης. 
Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει 
να παραδώσει στον Αναθέτοντα Φορέα σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να 
υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως 
αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη 
ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα αυτού του 
χρονικού διαστήματος. 
Διακήρυξη:  Η  σχετική διακήρυξη  του Αναθέτοντος Φορέα με αριθμό 1/2020, με βάση την οποία 
διενεργήθηκε ο διαγωνισμός την <ημερομηνία διαγωνισμού> για την ανάδειξη του Αναδόχου. 
Προσφορά: η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς τον Αναθέτοντα Φορέα. 
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την 
υλοποίηση της Έρευνας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της Έρευνας. 
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ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Έρευνα για την συνεισφορά της Κοινωνίας των Πολιτών στην 
ελληνική οικονομία». Το αντικείμενο και οι όροι της παρούσας σύμβασης περιγράφονται στην ως άνω 
σχετική διακήρυξη του Αναθέτοντος Φορέα και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης, και περιλαμβάνουν ειδικότερα τα ακόλουθα παραδοτέα: 
 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1 Ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας: Σχεδιασμός, στατιστική μέθοδος συλλογής, ταξινόμησης, 
επεξεργασίας, ανάλυσης και ερμηνείας, προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της 
έρευνας. 

2 Υλοποίηση Έρευνας: Συλλογή, Επεξεργασία και Στατιστική Ανάλυση δεδομένων πρωτογενούς και 
δευτερογενούς έρευνας. 

3 Ανάπτυξη ανοιχτής βάσης δεδομένων, η οποία θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά. 

4 Τελική ερευνητική έκθεση των επιμέρους στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας, στα 
Ελληνικά και Αγγλικά, με στόχο την πρόσφορη και φιλική επικοινωνία και δημοσιότητα των 
στοιχείων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

5 Σύντομη ερευνητική έκθεση, στα Ελληνικά και Αγγλικά, η οποία θα αποτελεί επαρκούς 
πληρότητας περίληψη της προηγούμενης τελικής ερευνητικής έκθεσης και θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αυτοτελές κείμενο.  

6 Δημιουργία ψηφιακού πληροφοριακού γραφήματος (Infographic) με τα κύρια αποτελέσματα της 
έρευνας, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. 

7 Δημόσια Εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την μέτρηση της 
οικονομικής συνεισφοράς της Κοινωνίας των Πολιτών στην εθνική οικονομία, σε φορείς 
διαμόρφωσης πολιτικής, ΜΜΕ και άλλους σχετικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων του FMO και 
άλλων FO. 

 
Ο Ανάδοχος θα τηρήσει τα στάδια υλοποίησης της σύμβασης έρευνας, όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Ι της διακήρυξης, και θα τηρήσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και παράδοσης των  
παραδοτέων που περιγράφεται στην Προσφορά του, ήτοι: 
 

 Α/Α  ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ -  
ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΠΟΗΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 
Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει την έρευνα με το προσωπικό - Ομάδα Έρευνας και τους Υπεργολάβους που 
περιγράφονται στην Προσφορά του. Μεταβολές αυτών με ίδιας ικανότητας και εμπειρίας πρόσωπα είναι 
δυνατή μόνον μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και έγκριση - αποδοχή του Αναθέτοντος 
Φορέα. 
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ΑΡΘΡΟ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την καταβολή των νόμιμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την 
οικεία (κλαδική) Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), για την τήρηση του νόμιμου ωραρίου, για την 
ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και για 
κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματα και τους όρους εργασίας του προσωπικού που χρησιμοποιεί 
για την υλοποίηση της Σύμβασης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, θα 
καταγγέλλεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με 
απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική με τον Αναθέτοντα Φορέα και τα μέλη του. Αυτή η 
υποχρέωση δεσμεύει και το προσωπικό του Αναδόχου, για το οποίο ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά. 
Ο Ανάδοχος οφείλει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Σύμβασης αλλά και μετά το πέρας αυτής να μην 
δημοσιοποιήσει με κανένα τρόπο στοιχεία και πληροφορίες που θα συγκεντρώσει κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια και να φυλάσσει ασφαλώς τα έγγραφα και όποιο άλλο 
εμπιστευτικό υλικό του χορηγεί ο Αναθέτων Φορέας. Ο Ανάδοχος εγγυάται και συνομολογεί προς τον 
Αναθέτοντα Φορέα ότι είναι ενήμερος ως προς τις απαιτήσεις της Έρευνας, ότι έχει την απαιτούμενη 
ικανότητα, εμπειρία, τεχνογνωσία, κατάλληλο προσωπικό, τεχνική και οικονομική δυνατότητα, ώστε να 
φέρει σε πέρας την έρευνα αποτελεσματικά και έγκαιρα, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική 
Προσφορά του και την παρούσα σύμβαση. Ο Αναθέτων Φορέας δεν ευθύνεται για απώλεια χρήσης, 
απώλεια παραγωγής, απώλεια εισοδήματος, ή κάθε άλλη έμμεση ή αποθετική ζημία, η οποία προκαλείται 
στον Ανάδοχο από οποιαδήποτε αιτία ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Οι προτάσεις που υποβάλλει 
ο Ανάδοχος βασίζονται στα διαθέσιμα στοιχεία και στις εκτιμήσεις και την κρίση του ιδίου. Ο Ανάδοχος 
ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημιές που θα προκληθούν από την αντιδεοντολογική χρήση των 
πληροφοριών από τον ίδιο ή το προσωπικό του. Καμία έγκριση, συγκατάθεση, αποδοχή ή πληρωμή 
τιμολογίου από πλευράς του Αναθέτοντος Φορέα δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης και της έρευνας αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας 
και λήγει την ……………………………….. (δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή). Η έρευνα θα πρέπει, σε κάθε 
περίπτωση, να παραδοθεί οριστικά το αργότερο μέχρι την …………………………………... (δώδεκα (12) μήνες 
από την υπογραφή). 
 
ΑΡΘΡΟ 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Η αμοιβή του Αναδόχου ορίζεται στο ποσό των (……………€), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, ο οποίος 
ανέρχεται στο ποσόν (…………………… €), ήτοι το συνολικό ποσό των (…………………….€).  
Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα λαμβάνει χώρα σε δόσεις, βάση προόδου εργασιών της 
έρευνας όπως περιγράφται στην διακήρυξη, έναντι τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, τα οποία θα 
εξοφλούνται από τον Αναθέτοντα Φορέα εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της σύμβασης και έχει υλοποιηθεί το αντίστοιχο τμήμα της έρευνας, 
όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα αυτής. Πριν από κάθε πληρωμή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίζει στον Αναθέτοντα Φορέα οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα, πιστοποιητικά ή δηλώσεις του 
ζητηθούν π.χ. φορολογική ή/ και ασφαλιστική ενημερότητα. Η εξόφληση της τελευταίας δόσης στον 
Ανάδοχο θα διενεργηθεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, τη σύνταξη Πρωτοκόλλου Οριστικής 
Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, την έγκριση από τον Αναθέτοντα Φορέα και την 
προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών από τον Ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 6. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ - ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Σε περίπτωση μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης και εφαρμογής των όρων της παρούσας Σύμβασης της 
οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ρητά συμφωνείται, ότι θα καταβληθεί από τον Ανάδοχο 
ποινική ρήτρα ποσού ..................... ευρώ (ποσοστό 10% επί της αμοιβής του Αναδόχου, μη 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ότι η 
συμφωνηθείσα ποινική ρήτρα είναι εύλογη και ως εκ τούτου παραιτούνται της αξιώσεως για μείωση 
αυτής ως δυσανάλογης. Η επιβολή ποινικών ρητρών κατά το παρόν άρθρο δεν εξαρτάται από το εάν ο 
Αναθέτων Φορέας έχει πράγματι υποστεί απώλεια ή ζημία, καθώς επίσης και από κάθε άλλο δικαίωμα 
που απορρέει από την παρούσα σύμβαση και την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, που προκύπτει ή έχει σχέση 
με την καθυστέρηση του Αναδόχου. Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της παρούσας 
σύμβασης, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προβεί στην 
άμεση καταγγελία της σύμβασης, επιφυλασσόμενος για την αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής η 
αποθετικής ζημίας του. 
 
ΑΡΘΡΟ 7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσης Σύμβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει σήμερα στον 
Αναθέτοντα Φορέα την υπ’ αριθ. ………………….. με ημερομηνία εκδόσεως ……………….. της Τράπεζας 
………………………. (αναγνωρισμένης Τράπεζας που εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ (και έχει 
σύμφωνα με τα ισχύοντα δικαίωμα έκδοσης τέτοιας εγγύησης) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της 
Τράπεζας ………………………, ποσού (………………) ΕΥΡΩ. Το ποσό της εν λόγω εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 
10% επί της αμοιβής του Αναδόχου, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος 
της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά τρείς (3) μήνες μεγαλύτερος από το συνολικό 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η Εγγυητική Επιστολή θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση 
της Έρευνας και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση. Ο Αναθέτων 
Φορέας εις ουδεμία επιβάρυνση θα υποβληθεί σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 
επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον 
Ανάδοχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 8. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία γεγονότα ή συνθήκες ανωτέρας βίας και πέρα από τον έλεγχο ενός εκ των 
δύο συμβαλλομένων μερών καταστήσουν αδύνατη την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του προς το έτερο, 
όπως προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, το συμβαλλόμενο αυτό μέρος θα ειδοποιήσει γραπτά το 
έτερο. Η εκτέλεση των υποχρεώσεων του θα θεωρηθεί ότι αναβάλλεται, μέχρις ότου τα γεγονότα ή οι 
συνθήκες επιτρέψουν εκ νέου την εκτέλεσή τους, με τους ίδιους όρους της Σύμβασης αυτής. Ανωτέρα βία 
συνιστά κάθε γεγονός πέραν του ελέγχου και πέραν πταίσματος ή αμέλειας οποιουδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη, το οποίο το υπόψη συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι σε θέση να αποτρέψει με μέτρα 
άκρας επιμέλειας και σύνεσης, συμπεριλαμβανομένων ιδίως και όχι αποκλειστικά: θεομηνίας ή δημόσιου 
εχθρού, πολέμου, εξεγέρσεων, πυρκαϊών και άλλων παρόμοιων περιστατικών. Καμία καθυστέρηση ή 
αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων κάθε συμβαλλόμενου μέρους δεν αποτελεί παράβαση και δεν 
θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης για ζημίες ή κυρώσεις, εάν και στο μέτρο που τέτοια καθυστέρηση ή 
αδυναμία έχει προκληθεί από ανωτέρα βία. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται με απόλυτη εχεμύθεια κάθε πληροφορία σχετική 
με τον Αναθέτοντα Φορέα και το προσωπικό αυτού, η οποία περιήλθε σε γνώση του κατά την κατάρτιση ή 
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 10. ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να εκχωρεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την 
παρούσα σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα. Σε περίπτωση 
εκχώρησης, ο Ανάδοχος φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι του Αναθέτοντος Φορέα για 
κάθε μία και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση. 
 
ΑΡΘΡ0 11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας ανήκουν αποκλειστικά στον Αναθέτοντα Φορέα.  
Ο ανάδοχος δηλώνει ότι η έρευνα δεν επιβαρύνεται με οποιασδήποτε μορφής δικαιώματα τρίτων, όπως 
για παράδειγμα πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα χρήσης υλικού ή περιεχομένου, ότι 
αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου κάθε απαίτηση ήθελε εγείρει τρίτος για αυτά, και ότι τα πνευματικά 
δικαιώματα της έρευνας με την ολοκλήρωση του τα εκχωρεί και ανήκουν αποκλειστικά στον Αναθέτοντα 
Φορέα. 
 
ΑΡΘΡ0 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και 
υπογράφεται από τον καθένα από τους συμβαλλομένους. 
 
ΑΡΘΡ0 13. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Ο Αναθέτων Φορέας έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. 
Σπουδαίο λόγο αποτελεί η παράβαση, η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση και εφαρμογή των όρων από 
τον ανάδοχο οιουδήποτε όρου της σύμβασης ανάθεσης, της οποίας όλοι οι όροι θεωρούνται ουσιώδεις, 
καθώς και η διαπίστωση ότι δεν συνέτρεχαν στο πρόσωπο του αναδόχου οι προϋποθέσεις ανάθεσης, 
όπως αναφέρονται στη διακήρυξη, καθώς και στην περίπτωση που αυτές έπαψαν να ισχύουν κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, δηλαδή η λύση της σύμβασης, 
επέρχονται αμέσως. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, ο Αναθέτων Φορέας δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής του συμβατικού τιμήματος ακόμη και για το εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης, ούτε έχει καμμία 
υποχρέωση αποζημίωσης ή οιασδήποτε φύσης υποχρέωση έναντι του Αναδόχου, διατηρεί δε τα 
δικαιώματά του για την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. 
 
ΑΡΘΡ0 14. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από και κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται 
προσπάθεια φιλικής επιλύσεως. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής επιλύσεως της διαφοράς, οι 
συμβαλλόμενοι δύνανται να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση της. Σε αυτήν την περίπτωση 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Για την ερμηνεία και εκτέλεση των όρων της 
παρούσας σύμβασης εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό. 
 
ΑΡΘΡ0 15. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να κοινοποιούν αμέσως το ένα στο άλλο κάθε 
αλλαγή στην προσωπικότητα, έδρα ή/και εκπροσώπησή τους, η οποία μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση 
της σύμβασης και τις μεταξύ τους σχέσεις. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα 
συμβαλλόμενα μέρη, και προς απόδειξη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση. Τη σύμβαση διάβασαν και 
υπέγραψαν σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον Αναθέτοντα Φορέα 
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος > 
Ημερομηνία 

(Σφραγίδα και Υπογραφή) 

Για τον Ανάδοχο  
Ονοματεπώνυμο 

Ιδιότητα < Νόμιμος Εκπρόσωπος > 
Ημερομηνία 

 (Σφραγίδα και Υπογραφή) 

Ίδρυμα Μποδοσάκη <Επωνυμία Εταιρείας> 
 

 

 

 


