
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) /
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)

Θεσσαλονίκη, 23-06-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 001913

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Μελέτες έργου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων
Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή
νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη
δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την
ανάθεση του έργου :

«Μελέτες έργου»

Η συνολική δαπάνη του έργου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι
δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (15.322,58 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση
αντίστοιχων έργων και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας
Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν έγγραφη προσφορά, για το σύνολο του έργου,
που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές
προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Μελέτες έργου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μμ με τα
στοιχεία της Πρόσκλησης, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: Ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: pmadesis@certh.gr ή μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΝΕΒ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κ Μαδέσης Παναγιώτης, τηλ. +30 2311 257531

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
β) H πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
δ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο
Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο υποψήφιος/προσφέρων κατά την υποβολή της προσφοράς του υποχρεούται να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73
παρ. 1 και παρ. 4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

(Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του



Ν. 4412/2016 αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β)
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) στις περιπτώσεις των
συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.)
Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται, κατά περίπτωση, ως εξής:
i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, από το φυσικό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε.,
Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. από τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. από τον εκπρόσωπό της. Ως
εκπρόσωπος νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό
ή το πρακτικό εκπροσώπησής της κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί αυτήν για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού
προσώπου από το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του,1
β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο
νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο
προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο,
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:
α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η
οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής
σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ
969 Β΄/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
γ) Κράτηση ύψους 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε
συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
& Υ.Α. 3491/2017 ΦΕΚ Β 1992/9.6.2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος
χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος
χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Μαδέσης Παναγιώτης τηλ. +30 2311 257531,
email: pmadesis@certh.gr και Κιόση Ερμιόνη τηλ. 2310498471, email: kiosie@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ

κ. Σταματόπουλος Κωνσταντίνος
Διευθυντής ΙΝΕΒ

1 Η υποχρέωση της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 αφορά αα)
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων
εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής   Ανάπτυξης   (ΕΚΕΤΑ),   στο   πλαίσιο   υλοποίησης   του ερευνητικού έργου 

«Business of Knowledge and Innovation in the Primary and Related Secondary Sector - 

Bu4Inno» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής 

Συνεργασίας INTERREG V-A «GREECE-BULGARIA 2014-2020» (INT.044003), πρόκειται να 

προβεί στην επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση των υπηρεσιών των Παραδοτέων 3.1.1 -

Mapping the agri entrepreneurship environment in the CBC area, 3.1.2 - Study the needs of 

stakeholders, 3.1.3 - Develop the training material. 

Συνολικός προϋπολογισμός για το σύνολο των Ομάδων : Δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια 

είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (15.322,58€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Oμάδα Α: Χαρτογράφηση του αγρο-επιχειρηματικού περιβάλλοντος της διασυνοριακής 

περιοχής (Mapping the agri entrepreneurship environment in the CBC area)     

CPV: 71241000-9 

Περιγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου 

Μελέτη για τη Χαρτογράφηση του αγρο-επιχειρηματικού περιβάλλοντος της διασυνοριακής 

περιοχής Ελλάδας - Βουλγαρίας 

Χρόνος παράδοσης: Δύο (2) μήνες από την ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας και τη 

σύναψη της σύμβασης 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Παραδοτέου 3.1.1 ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την 

ανάπτυξη σχετικής μελέτης - Χαρτογράφηση του αγρο-επιχειρηματικού περιβάλλοντος της 

διασυνοριακής περιοχής (Mapping the agri entrepreneurship environment in the CBC area). 

Η μελέτη θα περιλαμβάνει την χαρτογράφηση και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης 

της αγροτικής παραγωγής στην διασυνοριακή περιοχή μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας και 

ειδικά της Ελλάδας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει όλους τους τομείς της αγροτικής παραγωγής 

δηλαδή φυτική και ζωική. Επιπλέον η μελέτη θα αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση 

στην μεταποίηση των αγροδιατροφικών προϊόντων στην διασυνοριακή περιοχή. 

Ειδικότερα η ανάπτυξη της μελέτης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τις κάτωθι θεματικές 

ενότητες : 

Η έννοια του αγροτικού τομέα - Η έννοια της φυτικής παραγωγής 

Η έννοια της ζωικής παραγωγής  
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Η έννοια της μεταποίησης  

Είδος καλλιέργειας, ποσότητα παραγωγής και στρέμματα καλλιέργειας, αριθμός παραγωγών  

Είδος ζωικής παραγωγής, αριθμός ζώων, μέγεθος παραγωγής 

Αριθμός παραγωγών ζωικής παραγωγής 

Εισόδημα παραγωγών 

Αριθμός και είδος μονάδων μεταποίησης  

Αντικείμενο μονάδων μεταποίησης  

Μέγεθος αγοράς  

Αριθμός εργαζομένων 

 

Oμάδα Β: Μελέτη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μελών (Study the needs of 

stakeholders)     

CPV: 71241000-9 

Περιγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την μελέτη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μελών. 

Χρόνος παράδοσης: Δύο (2) μήνες από την ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας και τη 

σύναψη της σύμβασης 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Παραδοτέου 3.1.2 θα πραγματοποιηθεί μελέτη των αναγκών 

των ενδιαφερόμενων μελών  (Study the needs of stakeholders) ο ανάδοχος θα αποτυπώσει 

αρχικά τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού τομέα και λοιποί 

φορείς) και αργότερα τις ανάγκες που αυτά έχουν. Η μελέτη αποτελεί τον απαραίτητο 

συνδετικό κρίκο μεταξύ του Παραδοτέου 3.1. και 3.1.3. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο:  

Την αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μελών (αριθμός, έδρα) 

Θα γίνει ανάλυση και ομαδοποίηση τους όσον αφορά τις ανάγκες σε εκπαίδευση, προσωπικό 

επιχειρηματικότητα 

   

Oμάδα Γ: Δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού (Develop the training material)                        

CPV: 71241000-9 
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1.1. Περιγραφή υποχρεώσεων Αναδόχου 

Δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Παραδοτέου 3.1.3 θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και η 

δημιουργία του απαραίτητου εκπαιδευτικού υλικού ανά ομάδες ενδιαφερομένων Το 

παραδοτέο αυτό είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του boot camp  σε επίπεδο 

εκπαίδευσης και θα δώσει τα απαραίτητα εφόδια στους συμμετέχοντες.  

Πιο συγκεκριμένα, το παραδοτέο  θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο και ανεξάρτητα από τα 

ερωτηματολόγια θα περιλαμβάνει στις βασικές ενότητες: 

Επιχειρηματικότητα 

Νέες μεθόδους βασισμένες στις μοριακές τεχνικές για το branding 

Διαφήμιση 

Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική αγορά 

Χρόνος παράδοσης: Έξι (6) μήνες από την ανάθεση των υπηρεσιών της παρούσας και τη 

σύναψη της σύμβασης 

 

Γενικοί όροι για το σύνολο των Ομάδων (Α,Β,Γ)-Κριτήρια επιλογής 

Α. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των Υποψηφίων για το σύνολο των Ομάδων 

(Α,Β,Γ) 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

i) Να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό ανάθεσή 

έργου το οποίο να διαθέτει την τεχνογνωσία και να είναι ικανό να φέρει σε πέρας επιτυχώς 

το έργο.  

Ειδικότερα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου με τις ειδικότητες 

και τα προσόντα του παρακάτω Πίνακα τα οποία (προσόντα και εμπειρία) θα πρέπει να 

περιγράφονται επακριβώς. 

Θέση Ειδικότητα 

Υπεύθυνος Έργου 

Κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος που θα διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) έτη 
αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στην 
υλοποίηση και διαχείριση έργων 
συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία 
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Θέση Ειδικότητα 

Στέλεχος τεχνικής υποστήριξης 

Κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος, που θα διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) 
έτος αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας 
στην υλοποίηση και διαχείριση έργων  
συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά 
ταμεία 
 

Δύο (2) στελέχη διοικητικής και 

οικονομικής υποστήριξης 
Κάτοχοι πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού  
ιδρύματος, που θα διαθέτουν τουλάχιστον (1) έτος 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην  υλοποίηση και 
διαχείριση έργων που  συγχρηματοδοτούνται από 
τα διαρθρωτικά ταμεία 
 

 

Προς τεκμηρίωση της εν λόγω απαίτησης απαιτείται με το φάκελο της προσφοράς του 

υποψηφίου να υποβληθούν: 

α) Περιγραφή των μελών της Ομάδας έργου και του σχήματος διοίκησης του έργου 

β) Βιογραφικά σημειώματα του κάθε μέλους της Ομάδας έργου, στα οποία θα πρέπει να 

αποτυπώνονται σαφώς η επαγγελματική ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η 

απαιτούμενη εμπειρία στα ζητούμενα αντικείμενα της παρούσας κατά τα ανωτέρω, από τα 

οποία θα προκύπτει η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων  

γ) Τα βιογραφικά σημειώματα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 

1599/1986 όπως ισχύει (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής), με τις οποίες θα 

δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό τους είναι αληθή και ακριβή και 

θα δεσμεύονται και αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου 

Αναδόχου, εφόσον ο υποψήφιος αναδειχθεί οριστικός ανάδοχος της αντίστοιχης σύμβασης 

και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας για την αντίστοιχη Ομάδα της 

παρούσας Πρόσκλησης  

δ) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών των μελών της Ομάδας έργου και λοιπά δικαιολογητικά 

που αποδεικνύουν την εμπειρία. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, η Ομάδα Έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και με την Ομάδα Έργου της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες με τη σειρά 

τους θα παρέχουν στον Ανάδοχο το σχετικό υλικό και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα 

για την επιτυχή ολοκλήρωση των υπηρεσιών της αντίστοιχης Ομάδας της παρούσας. 

Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του 

αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου μετά από αιτιολογημένη εισήγηση σχετική με την αδυναμία ανταπόκρισης 

αυτού στην εκτέλεση του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση 

του έργου της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με 

οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή και, συνεπώς, δεν γεννάται 

καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, της Αναθέτουσας Αρχής απέναντί τους. 

ii) Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την κατωτέρω τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς: 

Μία (1) τουλάχιστον εκτελεσθείσα σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης σε  Φορείς και Οργανισμούς, για την υλοποίηση και διαχείριση έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία,  

Μία (1) τουλάχιστον εκτελεσθείσα σύμβαση με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 

υποστήριξης/τεχνικού συμβούλου, υπηρεσιών υποστήριξης ως προς την υλοποίηση έργου 

σε Φορείς, επιχειρήσεις και Οργανισμούς, για την υλοποίηση μελετών και διαχείριση έργων 

στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Ως ολοκλήρωση/υλοποίηση ενός Έργου/σύμβασης νοείται η προσήκουσα και η εντός του 

προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, προϋπολογισμού, και με τις απαιτούμενες 

προδιαγραφές ποιότητας για την υλοποίηση ενός έργου. 

Β. Ειδικοί όροι : 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες και να κάνει όλες τις 

ενέργειες δράσεων και υποστήριξης που απαιτούνται για την έγκαιρη και ορθή υλοποίηση 

του έργου του. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου του, να 

συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ/ΙΝΕΒ), να λαμβάνει υπόψη του και να 

συμμορφώνεται προς τις οδηγίες, υποδείξεις και παρατηρήσεις της, για την άρτια υλοποίηση 

του έργου.   

Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τόσο το πρωτογενές όσο και το 

παραχθέν υλικό, του συνολικού έργου, χωρίς να καταβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή 

αποζημίωση στον Ανάδοχο, πέραν της αμοιβής του. Επιπλέον, οι υπηρεσίες προστασίας της 

πνευματικής ιδιοκτησίας που τυχόν προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε υλικού που θα 

χρησιμοποιηθεί επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο και μόνον αυτόν. 

Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιμέρους παραδοτέων αυτού, 

κάθε δικαίωμα χρήσης και περαιτέρω εκμετάλλευσης του έργου, συμπεριλαμβανομένων και 
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τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί αυτού, μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Θέματα νόμιμης χρήσης ή άδειες τυχόν απαιτούμενου λογισμικού 

αφορούν τον Ανάδοχο που φέρει πλήρως τη σχετική ευθύνη. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν μόνο για το σύνολο των Ομάδων της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Η συνολική διάρκεια της υπό σύναψη σύμβασης ορίζεται το ανώτερο εντός έξι (6) μηνών 

όπως εκκινεί από την ημερομηνία υπογραφής της και όπως ειδικότερα οι επιμέρους 

χρόνοι παράδοσης προσδιορίζονται ανά Ομάδα σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε δύο (2) δόσεις ήτοι 

ποσοστού 50% με την οριστική παραλαβή των μελετών των Ομάδων Α και Β και εξόφληση 

του υπολοίπου 50% με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της Ομάδας Γ από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν με την προσφορά τους κατ’ ελάχιστο τα 

παρακάτω: 

- Τεχνική περιγραφή της μεθοδολογίας και του τρόπου υλοποίησης του έργου του 

υποψηφίου αναδόχου, από την οποία να προκύπτει η αντίληψη και κατανόηση του 

υποψηφίου σχετικά με το αντικείμενο του έργου του ανά Ομάδα 

- Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των παραπάνω υπηρεσιών όπως κατά περίπτωση απαιτείται 

ανά Ομάδα 

- Τιμή προσφοράς, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, αναλυτική (κατά τα ανωτέρω) ανά Ομάδα και για το σύνολο των Ομάδων 

- Κατάλογο σχετικών συμβάσεων, βεβαιώσεων ή/και πιστοποιητικών και αποδεικτικών 

εμπειρίας για την απόδειξη των ελαχίστων απαιτούμενων προσόντων του Αναδόχου και της 

προτεινόμενης Ομάδας έργου όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα ανωτέρω προς 

τεκμηρίωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

- Προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών όπως κατά περίπτωση απαιτείται κατά τα 

ανωτέρω 
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Το ΕΚΕΤΑ ως Αναθέτουσα Αρχή και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενημερώνει το 

φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα 

επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται 

στην οικονομική προσφορά και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το 

οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. Ενδεικτικά, τα 

δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία είναι τα προσωπικά στοιχεία που αναφέρονται 

στην υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 1 και 

4 περ. δ. του Ν. 4412/2016, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του προσφέροντος 

και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο 

εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.  

 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ανάθεση της προμήθειας, 

η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των 

συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση 

των προσφορών. 

 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη 



Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε 

κάθε περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά 

όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες-προσφέροντες, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του 

δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας τους, σύμφωνα με τον νόμο. 

 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 

φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους 

ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική 

περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με τη σύμβαση τα δεδομένα 

τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα 

προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του 

Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, 

δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, 

δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), απευθυνόμενο στον 

υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. Έχει, επίσης, το 

δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης.  

 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 

της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 

αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από 

οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 

 

VII. Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή ή αν 

θέλετε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον 

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής στο dpo@certh.gr.  

 

https://www.dpa.gr/el/syndesi/prosvasi
mailto:dpo@certh.gr

