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ΘΕΜΑ:   ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: «φμβουλοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Προγραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ, Σομζα 

Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» ςε τμιματα: ΣΜΗΜΑ 1: «Τποςτιριξθ Μονάδασ Α: χεδιαςμόσ και ζνταξθ 

Πράξεων» 82.200,00€ (πλζον ΦΠΑ) ΣΜΗΜΑ 2: «Τποςτιριξθ Μονάδων Β & Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ 

και Παρακολοφκθςθσ Πράξεων» 157.800,00€ (πλζον ΦΠΑ). υνολικό ποςό διακιρυξθσ 240.000,00€ 

(πλζον ΦΠΑ)», ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΝΩΣΕΡΟ ΣΟΤ ΟΡΙΟΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΕΝΩΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ.  

 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)
,
 “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 
(Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι 
περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα – Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 
161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 

5. τθσ παραγράφου Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 
εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο», 
7. Σο ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων – Αντικατάςταςθ του 





 

ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Προπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,  

8. Σον ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 
12. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 
13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  
14. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.», 
15. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ», 

16. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

17. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

18. Σισ διατάξεισ του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 
Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Όργανα»,  

19. Σισ διατάξεισ του Π.Δ.134/2017 (ΦΕΚ: 168/A’/06-11-2017).  «Οργανιςμόσ Τπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,  

20. Σο Π.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «φςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Τπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων 
μεταξφ Τπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Τπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, 

21. To Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Τπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Ιωάννθ Βροφτςθ ςτθ κζςθ 
του Τπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, 

22. Σθν υπ’ αρ. 88239/29-08-2016/ΕΤΘΤ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ 
«φςταςθ και διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΠΑ Τπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Σομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,  

23. Σθν με αρ. πρωτ. 110427/ΕΤΘΤ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1-11-2016 Τπουργικι Απόφαςθ 
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ 81986/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 Τ.Α. «Εκνικοί κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ 
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ 
και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 

24. Σθν µε αρ. πρωτ. 7178/06-03-2017 (Α∆Α: ΨΓ1Ψ465ΧΙ8-8ΑΒ) Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Σεχνικι 
υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων– Σομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» µε Κωδικό MIS 5006640, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 3211/13-6-2018 
(ΑΔΑ: 65Φ3465ΧΙ8-Ν5Η) κακϊσ και με τθν αρ. πρωτ. 5871/19/11/2019 (ΑΔΑ: 65ΣΘ46ΜΣΛΡ-ΨΕΗ) 
όμοιά τθσ, 

25. Σθν με αρ. πρωτ. 42150/07-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΦΨ465ΧΙ8-ΔΑΤ) απόφαςθ εγγραφισ του ζργου ςτθ  
ΑΕ 334/1 με κωδικό: 2017Ε33410002,  

26. Σθν με αρ. πρωτ. 19384/3391/27-4-2017 απόφαςθ του Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ με κζμα: «Οριςμόσ υπολόγου διαχειριςτι ζργων που χρθματοδοτοφνται από τον 
Προχπολογιςμό Δθμοςίων  Επενδφςεων τθσ Α 3341», 

27. Σθν με αρ. 19REQ005920612 ζγκριςθ του αρ. 19REQ005897242 αιτιματοσ ςτο ΚΘΜΔΘ, 





 

28. Σισ ανάγκεσ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΠΑ του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Σομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

29. Σθν με αρ. πρωτ. 107/4-2-2020 Γνωμάτευςθ του Τπεφκυνου Προςωπικϊν Δεδομζνων του  
ΤΠ.Ε.Κ.ΤΠ. 

30. Σθ με αρ. πρωτ. 1403/03-03-2020 διατφπωςθ κετικισ γνϊμθσ του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ επί του ςχεδίου 
διακιρυξθσ. 

 

Αποφαςίηουμε 

Σθν ζγκριςθ διενζργειασ Διεκνοφσ Ανοικτοφ Θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ ςφμβαςθσ με 

προχπολογιςμό ανϊτερου του ορίου εφαρμογισ τθσ Ενωςιακισ νομοκεςίασ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν για το ζργο «φμβουλοσ Σεχνικισ Τποςτιριξθσ και Προγραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ Δομισ 

ΕΠΑ, Σομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» ςε τμιματα: ΣΜΘΜΑ 1: «Τποςτιριξθ Μονάδασ Α: χεδιαςμόσ 

και ζνταξθ Πράξεων» 82.200,00€ (πλζον ΦΠΑ) ΣΜΘΜΑ 2: «Τποςτιριξθ Μονάδων Β & Γ: Οικονομικισ 

Διαχείριςθσ και Παρακολοφκθςθσ Πράξεων» 157.800,00€ (πλζον ΦΠΑ). υνολικό ποςό διακιρυξθσ 

240.000,00€ (πλζον ΦΠΑ)»και με κριτιριο ανάκεςθσ τθσ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 
 
 
 
 
 

υνθμμζνα: 
1. Διακιρυξθ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα αυτισ 
2. Προκιρυξθ διαγωνιςμοφ  
3. E- notice 
4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Προμικειασ (ΕΕΕΠ) 

 
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ  ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΕΡΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΡΑ  
ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΔΚΑ)          

  

  Αρ. Διακιρυξθσ:  2/2020  

Συςτ.αρ.ΕΣΘΔΘΣ:    

TMHMA 1: 89807 

ΤΜΘΜΑ 2: 89808 

 

 

Διακιρυξθ Διεκνοφσ Ανοικτοφ Ηλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν παροχι υπθρεςιϊν για το 

ζργο «Σφμβουλοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ, 
Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» ςε τμιματα: 

ΤΜΗΜΑ 1 «Υποςτιριξθσ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ 
και ζνταξθ Ρράξεων» 82.200,00€ (πλζον ΦΡΑ) 

ΤΜΗΜΑ 2 « Υποςτιριξθ Μονάδων Β & Γ: 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 

Ρράξεων» 157.800,00€ (πλζον ΦΡΑ) 

Συνολικό ποςό διακιρυξθσ 240.000,00€  

(πλζον ΦΡΑ) 
 





2 

 

 

Ρεριεχόμενα 

ΔΛΑΚΙΥΞΘ ΔΛΕΚΝΟΦΣ ΑΝΟΛΚΤΟΦ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΦ ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΦ ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΑΟΧΙ ΥΡΘΕΣΛΪΝ ΓΛΑ ΤΟ 
ΖΓΟ «ΣΦΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΛΚΙΣ ΥΡΟΣΤΙΛΞΘΣ ΚΑΛ ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΦ ΤΘΣ ΕΡΛΤΕΛΛΚΙΣ ΔΟΜΙΣ ΕΣΡΑ, 
ΤΟΜΖΑ ΚΟΛΝΩΝΛΚΙΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΦΘΣ ΣΕ ΤΜΘΜΑΤΑ: ΤΜΘΜΑ 1 «ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α: 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ΕΔΚΑ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Σολωμοφ 60 

Ρόλθ Ακινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 10432 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS (αφορά τον κωδικό τθσ 
χϊρασ) 

EL000 

Τθλζφωνο 2105281144 

Φαξ 2105281146 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  okarageorgiou@mou.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ ‘Ολγα Καραγεωργίου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.edka.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Ειδικι Υπθρεςία με τθν ονομαςία «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΕΔΚΑ)» 
και ανικει ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

β)     Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

γ)       Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : Πλγα Καραγεωργίου, Επιτελικι Δομι 
ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζασ κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ, ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: Σολωμοφ 60, 10432 Ακινα, 
τθλ: 2105281144, fax 2105281146. 

http://www.edka.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δ)       Θ θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι 
γενικϊσ διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν 
λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL): www.edka.gov.gr . 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Υπουργείο Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Κωδ. ΣΑΕ 3341, Θ δαπάνθ για τθν  ςφμβαςθ βαρφνει τθ ΣΑΕ 3341 
με Κ.Α.Ε. 33–925–8399 Α.Λ.Ε. 2420989001 «Ζξοδα για λοιπζσ υπθρεςίεσ» με ςχετικι 
πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ για το οικονομικό ζτοσ 2020  του Φορζα.     

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του  Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) 
ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο του Ν. 4314/2014 από Ριςτϊςεισ του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρ. ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ33410002). 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 2 «Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ Συμβοφλου» τθσ 
Ρράξθσ: «Τεχνικι υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ ΥΡΕΚΑΑ – Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» 
θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα « Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 
Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ» με βάςθ τθν απόφαςθ ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 7178/06-
03-2017 (Α∆Α: ΨΓ1Ψ465ΧΛ8-8ΑΒ)  του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί με 
τθν αρ. πρωτ. 3211/13-6-2018 (ΑΔΑ: 65Φ3465ΧΛ8-Ν5Η), κακϊσ και με τθν αρ. πρωτ. 
5871/19/11/2019 (ΑΔΑ: 65ΤΚ46ΜΤΛ-ΨΕΗ) όμοιά τθσ, και ζχει λάβει κωδικό MIS5006640. 

  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Σκοπόσ του παρόντοσ ζργου είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Υποςτιριξθσ  τθσ ΕΔΚΑ. 
Ειδικότερα, αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ επιλογι αναδόχου/ων 
προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθν Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, να ανταποκρικεί, α) ςτισ 
αρμοδιότθτζσ τθσ όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο 16 και 17 του Ν.4314/2014, β) ςτο 
ρόλο τθσ ωσ Δικαιοφχοσ Ρράξεων (ςυμπεριλαμβανομζνων Ρράξεων Τεχνικισ Βοικειασ),  γ) 
να προςφζρει τθν υποςτιριξι τθσ ςε περιπτϊςεισ που υποκακιςτά αδφναμουσ 
Δικαιοφχουσ, δ) ςτο ρόλο τθσ ωσ επιςπεφδων φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων 
των αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, οι οποίοι αποτελοφν τισ 
προχποκζςεισ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ περιόδου 2021 ζωσ 2027 και ε) ςτο 
ςχεδιαςμό των δράςεων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ που κα ςυμπεριλθφκοφν 
ςτα επιχειρθςιακά προγράμματοσ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου.  

 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 72224000-1 «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα 
διαχείριςθσ ζργων». 

http://www.edka.gov.gr/
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Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Υποςτιριξθσ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και ζνταξθ Ρράξεων» εκτιμϊμενθσ 
αξίασ 82.200,00 € πλζον ΦΡΑ 24%  19.728,00€ (101.928,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2: « Υποςτιριξθ Μονάδων Β & Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
Ρράξεων» εκτιμϊμενθσ αξίασ 157.800,00€ πλζον ΦΡΑ 24% 37.872,00€ (ςυνολικό ποςό με 
ΦΡΑ 195.672,00€) 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα μόνο τμιμα. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα επτά 
χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (297.600,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % 
[προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: διακόςιεσ ςαράντα χιλιάδεσ ευρϊ (240.000,00€), ΦΡΑ: 
πενιντα επτά χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (57.600,00€)]  

Θ Α.Α. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου 
κατά ζξι (6) μινεσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του φυςικοφ 
και του οικονομικοφ αντικειμζνου. Θ Α.Α. δεςμεφεται τρεισ(3) μινεσ πριν από τθν λιξθ τθσ 
ςφμβαςθσ να ενθμερϊςει εγγράφωσ τον ανάδοχο.   

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 24 μινεσ, ςφμφωνα και με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
6.2. τθσ παροφςασ. 

Αναλυτικι περιγραφι του περιβάλλοντοσ του ζργου και του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Κάκε Τμιμα τθσ ςφμβαςθσ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από 
οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ. 

 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 
εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» . 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι 
αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, 
ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ 
Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1, 
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5. τθσ παραγράφου Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ 
ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο», 

7. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – 
Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – 
Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ»,  

8. Τον ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ», 

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,  

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ”  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

11. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Ρνευματικι Λδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Κζματα”, 

12. του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

13. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια 
ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

14. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 
Α.Ε.Ρ.Ρ.», 

15. τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ», 

16. τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»,  

17. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν 
διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ 
τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, 
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

18. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ 
για τθν Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα»,  

19. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.134/2017 (ΦΕΚ: 168/A’/06-11-2017).  «Οργανιςμόσ Υπουργείου 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,  

20. Το Ρ.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και 
κατάργθςθ Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν 
και αρμοδιοτιτων μεταξφ Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου 
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ 
και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 

21. To Ρ.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 
Υπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του 
Λωάννθ Βροφτςθ ςτθ κζςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, 
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22. Τθν υπ’ αρ. 88239/29-08-2016/ΕΥΚΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι 
Απόφαςθ «Σφςταςθ και διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ 
Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ»,  

23. Τθν με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΚΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1-11-2016 Υπουργικι 
Απόφαςθ τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ 81986/ΕΥΚΥ712/31-07-2015 Υ.Α. 
«Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – 
Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 
2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί 
των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», 

24. Τθν µε αρ. πρωτ. 7178/06-03-2017 (Α∆Α: ΨΓ1Ψ465ΧΛ8-8ΑΒ) Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ 
πράξθσ «Τεχνικι υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν 
Υποκζςεων– Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» µε Κωδικό MIS 5006640, όπωσ 
τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 3211/13-6-2018 (ΑΔΑ: 65Φ3465ΧΛ8-Ν5Η) κακϊσ και με 
τθν αρ. πρωτ. 5871/19/11/2019 (ΑΔΑ: 65ΤΚ46ΜΤΛ-ΨΕΗ) όμοιά τθσ. 

25. Τθν με αρ. πρωτ. 42150/07-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΦΨ465ΧΛ8-ΔΑΥ) απόφαςθ εγγραφισ του 
ζργου ςτθ  ΣΑΕ 334/1 με κωδικό: 2017ΣΕ33410002,  

26. Τθν με αρ. πρωτ. 19384/3391/27-4-2017 απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικισ Διαχείριςθσ με κζμα: «Οριςμόσ υπολόγου διαχειριςτι ζργων που 
χρθματοδοτοφνται από τον Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων  Επενδφςεων τθσ ΣΑ 3341», 

27. Τθν με αρ. 19REQ005920612 ζγκριςθ του αρ. 19REQ005897242 αιτιματοσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, 

28. Τισ ανάγκεσ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, 

29. Τθν με αρ. πρωτ. 107/4-2-2020 Γνωμάτευςθ του Υπεφκυνου Ρροςωπικϊν 
Δεδομζνων του  ΥΡ.Ε.Κ.ΥΡ 

30. Τθν με αρ. πρωτ. 1403/03-03-2020 διατφπωςθ κετικισ γνϊμθσ του ΕΡΑΝΑΔΕΔΒΜ επί 
του ςχεδίου διακιρυξθσ. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 15/04/2020 και ϊρα 12:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr ,  ςτισ 27/04/2020 . 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 
10/03/2020 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο 
Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 
4412/2016 . 

(ΑΔΑΜ Ρροκιρυξθσ: 20PROC006423229) (ΑΔΑ Ρροκιρυξθσ: Ω0ΓΗ46ΜΤΛΚ-3ΚΧ) 
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Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι 
πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 
: ΤΜΘΜΑ 1: 89807, ΤΜΘΜΑ 2: 89808. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον 
ιςτότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/   (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΛΑΥΓΕΛΑ).  

H Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ 
διεφκυνςθ (URL): https://edka.gov.gr/ ςτθ διαδρομι https://edka.gov.gr/ 
category/diagonismoi-prokyrikseis ςτισ 12/03/2020 κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του 
Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων ςτθ διεφκυνςθ (URL) : www.ypakp.gr. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και 
τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 
επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των 
πλθροφοριϊν που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
https://edka.gov.gr/
https://edka.gov.gr/%20category/diagonismoi-prokyrikseis
https://edka.gov.gr/%20category/diagonismoi-prokyrikseis
http://www.ypakp.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ με αρ. ENOTICES-ECAS_n00294ew/2020-034288 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ (ΑΔΑΜ: 
20PROC006423229) , όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

2. Tο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+.  

3. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν μζροσ αυτισ  

4. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

5. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, 
εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr . 

Ρρόςβαςθ ςτο τεφχοσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ τθσ 
ΕΔΚΑ www.edka.gov.gr. 

 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 15 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα 
ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί να επικαλεςτεί προφορικζσ απαντιςεισ εκ 
μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 
διευκρινίςεων,  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, 
δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί 
(όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων  που είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε με το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει και δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, 
οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν, ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον 
οικονομικό φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν 
προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.edka.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 
αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 
5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από 
επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 
1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 
οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του 
αναδόχου, κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β’ και γ’ τθσ 
παρ.1 του άρκρου 14 του ν. 4364/2016 (Α’ 13),  που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί 
παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ, 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ του θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν 
θμερομθνία ζκδοςθσ, β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία 
απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν 
πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε 
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μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, 
και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 
νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 
δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ 
του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και 
ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν 
ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι 
προςφοράσ. Εντοφτοισ, ςε περίπτωςθ που το ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ προςϊπων, θ 
Α.Α. δικαιοφται, εφόςον το κεωριςει αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, να ηθτιςει από τθν ζνωςθ να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι και ςτθν 
περίπτωςθ αυτι θ ζνωςθ υποχρεοφται να το πράξει. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ 
τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςε 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ για κάκε τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΡΑ, δθλαδι ςτο ποςό 1.644,00€ για το ΤΜΘΜΑ 1 και ςτο ποςό 
3.156,00 για το ΤΜΘΜΑ 2. Υπόδειγμα παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςθσ.  
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Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 15/02/2021, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ 
προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του 
κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται 
ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο 
φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ 
οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από 
τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ 
του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-
μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ 
και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ 
οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, 
όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 
22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ 
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χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 
παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 
166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 
τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ 
Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για 
τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου 
εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα 
μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 
εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ, (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν 
ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν 
θμερομθνία τθσ καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από 
δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ 
τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, 
οι υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν 
κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ,  

ι/και 
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γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 
επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι 
«πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από 
δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ (άρκρο 39, ν. 4488/2017, ΦΕΚ 137/Α’/13-9-2017). 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ 
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε 
μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 
οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ 
ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ 
παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ 
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ 
παροφςασ,  
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(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του 
αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 
αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 
γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Απαγορεφεται, επί ποινι αποκλειςμοφ, ι με οποιονδιποτε τρόπο ςυμμετοχι ωσ 
υποψθφίων ςτον παρόντα διαγωνιςμό, φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων τθσ χϊρα ι τθσ 
αλλοδαπισ, τα οποία κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ προςφζρουν υπθρεςίεσ 
ςυμβοφλου τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν υλοποίθςθ δράςεων ΕΣΡΑ 2014-2020   ςτθν 
Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι 
βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από 
τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν 
αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα 
ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, 
αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει 
αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό 
επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ, 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ 
που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων 
κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο, εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ 
του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και 
από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
κάκε τμιματοσ απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο των προσ 
παροχι υπθρεςιϊν κάκε τμιματοσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Συναφισ με το αντικείμενο 
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τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κεωρείται θ δραςτθριοποίθςθ ςτον τομζα παροχισ 
επιχειρθματικϊν ςυμβουλϊν ι και υπθρεςιϊν τεχνικισ ι/και διαχειριςτικισ υποςτιριξθσ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται 
ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ 
του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ 
που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι 
τουσ για τθν υπό ανάκεςθ υπθρεςία 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ελάχιςτθ απαίτθςθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ, 
επί ποινι αποκλειςμοφ, είναι οι οικονομικοί φορείσ ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ 
(ακροιςτικά), να ζχουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο με το 150% του 
προχπολογιςμοφ, του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο υποβάλλουν προςφορά  
(ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ), κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ (2017, 
2018, 2019), ιτοι: 

α) για το ΤΜΗΜΑ 1, εκατόν πενιντα δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ενενιντα δφο ευρϊ 
(152.892,00€),   

β) για το ΤΜΗΜΑ 2, διακόςιεσ ενενιντα τρείσ χιλιάδεσ πεντακόςια οκτϊ ευρϊ  
(293.508,00€). 

Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 
τριϊν οικονομικϊν χριςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το 150% του προχπολογιςμοφ 
του Ζργου για το ΤΜΗΜΑ 1 ι για το ΤΜΗΜΑ 2 (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) .  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διαχειριςτικι χριςθ διαφορετικι (πχ 01/07/2017 ζωσ 30/06/2018) και 

δεν ζχει ιςολογιςμό το 2019 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ και το 2016.  

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ, θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται 
ακροιςτικά από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
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2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να πλθροί ςωρευτικά και να τεκμθριϊνει 
επαρκϊσ, τισ παρακάτω ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο Διαγωνιςμό:  

 

2.2.6.1. Τεχνικι και Επαγγελματικι Επάρκεια 

1) Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκει επιτυχϊσ 
ςτισ απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

2) Να καλφπτουν κατά τθν τελευταία τριετία, όλεσ τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παροφςα Ρροκιρυξθ και να ζχουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ 
και ςθμαντικι εμπειρία, ςυμπεριλαµßανομζνθσ και εμπειρίασ ςε φορείσ του δθμόςιου 
τομζα, ακροιςτικά,  ςε ολοκλιρωςθ ζργων που αφοροφν ςε: 

ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

 Εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων και διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ ςτον 
τομζα τθσ κοινωνικισ πολιτικισ. 

 Σχεδιαςμό ι/και ανακεϊρθςθ ι/και αξιολόγθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
ζργων από Διακρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ (Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ΕΣΡΑ, 
κλπ). 

 Σχεδιαςμό και εξειδίκευςθ παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ 
Ρολιτικισ. 

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, ζνταξθ, 
ζργων διαρκρωτικϊν ταμείων.  

Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τελευταία τριετία τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του τμιματοσ, με ςυμβατικι αξία ίςθ τουλάχιςτον με το 100% του 
προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου τμιματοσ. 

ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων 

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ , 
τθν ολοκλιρωςθ και το λογιςτικό κλείςιμο ζργων ΕΔΕΤ.  

Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τελευταία τριετία τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφζσ με το 
αντικείμενο του τμιματοσ, με ςυμβατικι αξία ίςθ τουλάχιςτον με το 100% του 
προχπολογιςμοφ του προκθρυςςόμενου τμιματοσ. 

 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ 
τθσ Ζνωςθσ. 

Ωσ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου με επιτυχία νοείται θ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ, 
προχπολογιςμοφ, προδιαγραφϊν ποιότθτασ, υλοποίθςθ ενόσ ζργου.  

 

3) Να διακζςει Ομάδα Ζργου αποτελοφμενθ από: 
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ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου – Τμιμα 1, κα πρζπει να  
αποτελείται από 3 ςτελζχθ: 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου / Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα Στρατθγικισ και 
Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ και ςε 
διαμόρφωςθ κανονιςτικϊν κειμζνων για τθν εφαρμογι πολιτικϊν.  

 Ζναν (1) Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα εξειδίκευςθσ και ζνταξθσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων.  

 Ζναν (1) Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα ςχεδιαςμοφ ι/ και ανακεϊρθςθσ/ 
ι και αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από Διακρωτικά Ταμεία τθσ 
ΕΕ (Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ΕΣΡΑ κλπ). 

 
          ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και 
          Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου – Τμιμα 2, κα πρζπει να  
αποτελείται από 4 ςτελζχθ: 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου / Ζμπειρο Στζλεχοσ ειδικό ςε κζματα 
παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ, ολοκλιρωςθσ και λογιςτικοφ κλειςίματοσ 
ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων ΕΔΕΤ. 

  Ζναν (1) Ζμπειρο Στζλεχοσ-Νομικό ειδικό ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων. 

 Δφο (2) Στελζχθ, ειδικά ςε κζματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ, 
ολοκλιρωςθσ και λογιςτικοφ κλειςίματοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων 
ΕΔΕΤ. Τα δφο ςτελζχθ κα πρζπει να διακζςουν τουλάχιςτον 44 Α/Μ ςτθν ζδρα 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Θ απαςχόλθςθ κάκε ενόσ από τα ςτελζχθ/ςυνεργάτεσ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει να 
ςυνδζεται με Ενότθτεσ Εργαςίασ του ζργου και να προςδιορίηεται ποςοτικά και δεςμευτικά 
από τον Ανάδοχο ςτθν προςφορά του. Για τθν υλοποίθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο 
ανάδοχοσ πρζπει να ςυγκροτιςει Ομάδα Ζργου για το τμιμα για το οποίο υποβάλλει 
προςφορά, θ οποία μπορεί να αποτελείται από ςτελζχθ του αναδόχου ι/και εξωτερικοφσ 
ςυνεργάτεσ. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ εταιρειϊν οι απαιτιςεισ για τθν Ομάδα Ζργου 
καλφπτονται ακροιςτικά. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αναλφει και να τεκμθριϊνει, ςτθν προςφορά του, 
τουσ ςυνολικά προςφερόμενουσ ανκρωπομινεσ ανά φάςθ του ζργου.   

Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ των Ομάδων για κάκε Τμιμα του ζργου απαιτοφν 
ςυμπλιρωςθ των ειδικοτιτων, ο Ανάδοχοσ, ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι 
υποχρεοφται να διακζςει επιπρόςκετα εμπειρογνϊμονεσ με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για 
τθν κάλυψθ των αναγκϊν των εμπειρογνωμοςφνων, χωρίσ να επθρεάηεται θ ςυνολικι 
απαςχόλθςθ τθσ ομάδασ. 

Οι Ομάδεσ Ζργου των Συμβοφλων Υποςτιριξθσ δεν κα περιλαμβάνουν ςτελζχθ για 
γραμματειακι υποςτιριξθ, είτε αφορά τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ίδιασ τθσ Ομάδασ 
Ζργου, είτε αφορά τθν κάλυψθ αναγκϊν υποςτιριξθσ τθσ Επιτελικισ Δομισ.    
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Αντικατάςταςθ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου επιτρζπεται μόνο για ςπουδαίο λόγο και με 
άτομα αναλόγων προςόντων με αυτά του ςτελζχουσ που αντικακιςτοφν και υπό τθν 
προχπόκεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σθμειϊνεται πωσ ςτθν περίπτωςθ ανάγκθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για ςυμπλιρωςθ των 
Στελεχϊν/Συνεργατϊν τθσ Ομάδασ Ζργου με νζα επιπλζον ςτελζχθ/ςυνεργάτεσ, αυτό 
επιτρζπεται μόνο με ςτελζχθ/ςυνεργάτεσ ανάλογων προςόντων με αυτά που αναφζρονται 
ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν αντικατάςταςθ μζλουσ 
εμπλεκομζνου ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου που κατά τθ βάςιμθ και αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ, 
δεν ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ του Ζργου, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι να ανταποκρικεί άμεςα ςτθν απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα μζλθ των Ομάδων Ζργου κα παράςχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ είτε ςτα γραφεία τθσ 
Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, είτε ςτθν ζδρα 
του Αναδόχου. 

Θ Επιτελικι Δομι κα παραχωριςει τον κατάλλθλο και επαρκι χϊρο εγκατάςταςθσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου του Συμβοφλου. Ο Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τον 
εξοπλιςμό των κζςεων εργαςίασ με αντίςτοιχουσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ. 

 
2.2.6.2. Απαιτιςεισ για τα προςόντα και τθν εμπειρία τθσ Ομάδασ Ζργου των  
              Τμθμάτων 1 & 2 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

Ομάδα Ζργου  Ρλικοσ ατόμων Μινεσ Ανκρωπομινεσ 

Υπεφκυνοσ 
Ζργου/Εμπειρογνϊμονασ 

1 24 14 

Εμπειρογνϊμονεσ 2 24 22 

ΣΥΝΟΛΟ 3  36 

Σθμειϊνονται κατ’ ελάχιςτον ωσ απαιτιςεισ για τθν απαςχόλθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, οι 
κάτωκι:  

Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ) / Εμπειρογνϊμονασ 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει τον ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (ΥΕ) κα πρζπει 
να διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρίεσ, επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: 

1. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν κακϊσ και μεταπτυχιακό ι/και διδακτορικό 
τίτλο ςπουδϊν. 

2. Κατ’ ελάχιςτον πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ Υπεφκυνου Ζργου 
(Project Manager). Ειδικι εμπειρία ςε ανάλογα ζργα ι/και ςε ςυναφζσ αντικείμενο 
με το εν λόγω τμιμα του διαγωνιςμοφ, θ οποία να αποδεικνφεται από τθ 
ςυμμετοχι του ςε αντίςτοιχα ζργα:   

 Εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων, διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ ςτον 
τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κακϊσ  και ςε 
ςφνταξθ κανονιςτικϊν κειμζνων για τθν εφαρμογι πολιτικϊν. 
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 Σχεδιαςμό ι/και ανακεϊρθςθ ι/και αξιολόγθςθ Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από Διακρωτικά Ταμεία τθσ 
ΕΕ (Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, ΕΣΡΑ, κλπ). 

 Σχεδιαςμό και εξειδίκευςθ παρεμβάςεων ΕΚΤ. 

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, ζνταξθ, 
ζργων διαρκρωτικϊν ταμείων.  

3. Εμπειρία ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ τεχνικϊν Διοίκθςθσ Ζργου (Project 
Management) για τον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των 
υποζργων και τθσ Διοίκθςθσ των υποομάδων.  

4. Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (C2 level). 

Ομάδα Ζργου 

Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου  κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα 
και εμπειρίεσ, επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: 

1. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν. 

2. Κατ’ ελάχιςτον πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςε υλοποίθςθ 
ανάλογων ζργων θ οποία να αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι τουσ (κατά 
περίπτωςθ) ςε ζργα: 

 Στρατθγικοφ και Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ 
Ρολιτικισ και ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και εξειδίκευςθσ ςχετικϊν 
παρεμβάςεων, 

 Σχεδιαςμό ι/και ανακεϊρθςθ ι/και αξιολόγθςθ Επιχειρθςιακϊν 
Ρρογραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από Διακρωτικά Ταμεία τθσ 
ΕΕ (Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, ΕΣΡΑ, κλπ) - Γνϊςθ των απαιτιςεων 
ςχεδιαςμοφ με βάςθ τουσ οικείουσ Κανονιςμοφσ,  

 Σχεδιαςμό και εξειδίκευςθ παρεμβάςεων ΕΚΤ, 

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, ζνταξθ, 
ζργων διαρκρωτικϊν ταμείων.  

3. Ρολφ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (C1 level). 

ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
Ρράξεων 

Ομάδα Ζργου  Ρλικοσ ατόμων Μινεσ Ανκρωπομινεσ 

Υπεφκυνοσ Ζργου / 
Ζμπειρο ςτζλεχοσ 

1 24 14 

Ζμπειρο Στζλεχοσ 
Νομικόσ 

1 24 8 

Στελζχθ 2 24 44 

ΣΥΝΟΛΟ 4  66 

Σθμειϊνονται κατ’ ελάχιςτον ωσ απαιτιςεισ για τθν απαςχόλθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου, οι 
κάτωκι:  
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Ζνασ (1) Υπεφκυνοσ Ζργου (ΥΕ)/ Ζμπειρο Στζλεχοσ 

Το ςτζλεχοσ του Αναδόχου που κα αναλάβει τον ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (ΥΕ)/Ζμπειρο 
Στζλεχοσ κα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα και εμπειρίεσ, 
επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: 

1. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν και μεταπτυχιακό ι/και διδακτορικό τίτλο 
ςπουδϊν. 

2. Κατ’ ελάχιςτον πενταετι (5) επαγγελματικι εμπειρία ςε κζςεισ Υπεφκυνου Ζργου 
(Project Manager), Ειδικι εμπειρία ςε ανάλογα ζργα ι/και ςε ςυναφζσ αντικείμενο 
με το διαγωνιςμό, θ οποία να αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι του ςε αντίςτοιχα 
ζργα:   

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ, 
τθν ολοκλιρωςθ και το λογιςτικό κλείςιμο ζργων ΕΔΕΤ.  

 Ζργων ςυναφοφσ αντικειμζνου και αντιςτοίχου πολυπλοκότθτασ με το εν 
λόγω τμιμα. 

3. Εμπειρία ςτθ χριςθ και αξιοποίθςθ τεχνικϊν Διοίκθςθσ Ζργου (Project 
Management) για τον προγραμματιςμό και τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των 
υποζργων και τθσ Διοίκθςθσ των υποομάδων.  

4. Άριςτθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ (C2 level). 

Ομάδα Ζργου 

Τα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου  κα πρζπει να διακζτουν τουλάχιςτον τα ακόλουκα προςόντα 
και εμπειρίεσ, επαρκϊσ αποδεικνυόμενα: 

1. Ρανεπιςτθμιακό δίπλωμα ςπουδϊν. 

2. Κατ’ ελάχιςτον τριετι (3) επαγγελματικι εμπειρία και ςυμμετοχι ςε υλοποίθςθ 
ανάλογων ζργων θ οποία να αποδεικνφεται από τθ ςυμμετοχι τουσ (κατά 
περίπτωςθ) ςε ζργα: 

 Ζργα Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ, 
τθν ολοκλιρωςθ και το λογιςτικό κλείςιμο ζργων ΕΔΕΤ. 

3. Kαλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ (B2 level). 

Ζνα ςτζλεχοσ κα πρζπει να διακζτει πτυχίο νομικισ και να ζχει ειδικι γνϊςθ ςε κζματα 
δθμοςίων ςυμβάςεων και χριςθσ του ΚΘΜΔHΣ/ΕΣΥΔΘΣ. Τα λοιπά ςτελζχθ κα πρζπει να 
ζχουν γνϊςεισ λογιςτικισ παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ Ρράξεων κακϊσ και χριςθσ του 
ΟΡΣ ΕΣΡΑ. 

 

Για τθν απόδειξθ προςόντων και εμπειρίασ, θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα των 
μελϊν των Ομάδων Ζργου, αποδεικνφεται με κάκε ςτοιχείο που τεκμθριϊνει επαρκϊσ τα 
προςόντα τουσ (αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν, αντίγραφα 
πτυχίων ξζνων γλωςςϊν, ςφμφωνα με τα πιςτοποιθτικά γλωςςομάκειασ του ΑΣΕΡ, 
αναγγελία πρόςλθψθσ ςτθν Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, Συμβάςεισ εργαςίασ ι ζργου, 
Βεβαιϊςεισ εργαςιακισ εμπειρίασ, Βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικϊν ταμείων, Αποφάςεισ 
ςυλλογικϊν οργάνων, Φορολογικά αποδεικτικά, κλπ).   
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2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόηει διοικθτικά μζτρα ι/και τυχόν 
επαγγελματικζσ πιςτοποιιςεισ ποιότθτασ για τθν διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Για τθν πλιρωςθ του παρόντοσ, γίνεται αποδεκτι θ προςκόμιςθ 
Ριςτοποιθτικοφ ISO 9001  ι ιςοδυνάμου ςε ιςχφ. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και 
επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, 
αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ 
ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.   

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ 
τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του 
Μζρουσ ΛΛ του Ραραρτιματοσ ΧΛΛ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι 
επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ 
οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα 
κριτιρια που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ 
ςτθρίηονται, είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ, οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ 
ικανότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το 
άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), 
ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΛΛ το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και 
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του 
Ραραρτιματοσ 1. 

To ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
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Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 
είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ 
προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα  

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 

ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8 κρίνονται κατά τθν 

υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ 

παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 

περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ 

ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 

που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 

2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του 

οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον 

οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα 

αποδεικτικά ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να 

λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται 

δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό 

ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά, όταν θ 
ανακζτουςα αρχι που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά 
και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον 
ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν 

απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά1: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ 

μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι 

διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι 

προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Θ 

υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,  

β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ 

του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι 

διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν 

του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Ο Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με 

τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ, ςτουσ 

οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

                                                           
1
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων 

εγγράφων ςε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων 

των δθμοςίων εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα 
ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να 
υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ επικυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από 

αλλοδαπζσ αρχζσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ 
χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του 
Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι 
απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ 
απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ (βλ. 
και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία 

ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα 
Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν 
εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
νόμου 4250/2014.   
Επίςθσ ιδιωτικά ζγγραφα μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβεια τουσ.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν 

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.3 περίπτωςθ β, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, ότι οι φορείσ δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από δικαςτιριο, 

ειδικι εκκακάριςθ, αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, διαδικαςία εξυγίανςθσ ι 

οποιαδιποτε άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 

πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 

πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο 

δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Ρρωτοδικείο 

τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ 

με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα 

οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων με εκτφπωςθ και προςκόμιςθ από τον προςωρινό ανάδοχο τθσ 

καρτζλασ «Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ», όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 υπεφκυνθ διλωςθ του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν 

παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) Για τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2.2.3.2 τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ 
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που 
να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε 
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, αυτό 
αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται 
επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. Αν το κράτοσ-μζλοσ 
ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα 
ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.3, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, 
ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ 
διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - 
μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν 
οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 
ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.3.. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
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ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του 

οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί 

φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται 

αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ 

που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να 

αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 

ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που 

απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
οικείο επαγγελματικό μθτρϊο. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του 
άρκρου 2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ 
δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ 
θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

 Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν των οικονομικϊν χριςεων 2017, 2018 

και 2019, για τισ οποίεσ ζχουν καταχωρθκεί ιςολογιςμοί ςτο ΓΕΜΘ. Στισ 

περιπτϊςεισ που υφίςταται ςχετικι εκ του νόμου υποχρζωςθ προσ καταχϊρθςθ 

ιςολογιςμϊν ςτο ΓΕΜΘ, προςκομίηονται οι ςχετικζσ ανακοινϊςεισ καταχϊρθςθσ 

αυτϊν από το ΓΕΜΘ. Εάν ο τελευταίοσ ιςολογιςμόσ  ζχει αποςταλεί προσ 

καταχϊρθςθ αλλά δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί ο ζλεγχοσ μζχρι τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, τότε προςκομίηονται μαηί με τον 

ιςολογιςμό, θ αίτθςθ καταχϊρθςθσ και απόδειξθ πλθρωμισ. Αν ο υποψιφιοσ ζχει 

διαχειριςτικι χριςθ διαφορετικι (πχ 01/07/2017 ζωσ 30/06/2018) και δεν ζχει 

ιςολογιςμό το 2019, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ και το 2016.   

 Σε περίπτωςθ νεοςφςτατου νομικοφ προςϊπου, το οποίο ςυμμετζχει ωσ μζλοσ ςε 

ζνωςθ – κοινοπραξία, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ προςωρινϊν ιςολογιςμϊν ι 

οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ εγγράφου για τθ χρθματοοικονομικι 

κατάςταςθ του ςυμμετζχοντοσ.  

 Σε περίπτωςθ ςυμμετζχοντοσ που δεν ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ 

ιςολογιςμϊν, είναι υποχρεωτικι θ κατάκεςθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ του νομίμου 

εκπροςϊπου με ψθφιακι υπογραφι περί του κφκλου εργαςιϊν τθσ τελευταίασ 

τριετίασ (2017, 2018, 2019). 
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του 

επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο, πχ φορολογικι διλωςθ. Θ 

καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν 

απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ (άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν.4412/2016). 

 Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν:  

α) για το πεδίο 2.2.6.1.,  

 Τον ςχετικό  πίνακα του Ραραρτιματοσ VI,  

 Βεβαίωςθ ολοκλιρωςθσ ι πρωτόκολλο παραλαβισ που ζχει ςυνταχκεί και 
αρμοδίωσ υπογραφεί. Θ προςκόμιςθ μόνο ςφμβαςθσ ι εξοφλθμζνου τιμολογίου 
για το ζργο δεν αποτελεί επαρκζσ αποδεικτικό μζςο,  

Επίςθσ, υποβάλλεται κατάλλθλο ζγγραφο (απόφαςθ ανάκεςθσ, ςφμβαςθ, κλπ) από 

το οποίο προκφπτει το είδοσ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν ςτο πλαίςιο του 

ζργου που επικαλείται ο οικονομικόσ φορζασ για να αποδείξει τθ ςυνάφεια του 

αντικειμζνου με εκείνο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 Οι υποψιφιοι κα πρζπει να επιςυνάπτουν κατάλλθλο αποδεικτικό υλικό για το 

οικονομικό μζροσ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του ζργου που αναφζρουν 

ςτον ςχετικό πίνακα. (πχ ςφμβαςθ, ςυμφωνθτικό υπεργολαβίασ κλπ). 

β) για το πεδίο 2.2.6.2.,  

 Κατάλογο ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με τον ςχετικό πίνακα του 

παραρτιματοσ VI, 

 Αποδεικτικό τθσ ςχζςθσ εργαςίασ του υποψιφιου αναδόχου με τα μζλθ τθσ 

προτεινόμενθσ Ομάδασ Ζργου. Για τουσ υπαλλιλουσ του υποψιφιου αναδόχου 

υποβάλλεται πρόςφατθ μιςκολογικι κατάςταςθ ι αντίςτοιχο παραςτατικό. Εφόςον 

ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρόκειται να χρθςιμοποιιςει εξωτερικό ςυνεργάτθ 

απαιτείται θ προςκόμιςθ διλωςθσ ςυνεργαςίασ υπογεγραμμζνθ από τα δφο μζρθ. 

Θ χρθςιμοποίθςθ εξωτερικοφ ςυνεργάτθ ςτθν ομάδα ζργου δεν αποτελεί δανειςμό 

ικανότθτασ. 

 Βιογραφικά ςθμειϊματα των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου ςφμφωνα με το ςχετικό 

υπόδειγμα του  Ραραρτιματοσ VΛ. Τα βιογραφικά ςθμειϊματα υποβάλλονται όλα 

μαηί ωσ ΕΝΑ αρχείο .pdf και ςυνολικά ςυνοδεφονται από μία Υπεφκυνθ Διλωςθ 

του προςφζροντοσ, με ψθφιακι υπογραφι, ςχετικά με τθν ακρίβεια των 

δθλωκζντων. 

Εάν ο διαγωνιηόμενοσ είναι ζνωςθ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, θ ειδικι τεχνικι, 
επαγγελματικι ικανότθτα και θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια θ οποία 
απαιτείται, ςφμφωνα με το παρόν άρκρο, μπορεί να προκφπτει και ακροιςτικά από όλα 
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.  
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Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφο του αντίςτοιχου 
πιςτοποιθτικοφ. 
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό 
πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του 1.  Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, 
ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  
οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 
εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, 
εφόςον αυτι προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του 
ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα 
νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, 
αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να 
ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ 
χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ 
διλωςθ  του νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ 
νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ 
φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που 
δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 
(νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του 
οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που 
προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από 
οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, 
κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του Ρροςαρτιματοσ Α του ν.4412/2016, μποροφν να 
προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν 
αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 
Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι 
των εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ 
ςτον εν λόγω κατάλογο. Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ 
αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό 
πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ 
επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται 
από τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ τουσ.  
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Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει 
ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 
αυτϊν για τον ςκοπό αυτό (πχ ιδιωτικό ςυμφωνθτικό). 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ Τμιματοσ Ζργου 

Κριτιριο ανάκεςθσ κάκε ΤΜΘΜΑΤΟΣ του Διαγωνιςμοφ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ / τιμισ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του 
καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 

Κριτιρια Συντελεςτισ Βαρφτθτασ 

Κ1. Ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων του Ζργου/   Επιτυχισ 
επιςιμανςθ προβλθμάτων / κινδφνων κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου και ορκότθτα 
προτάςεων επίλυςθσ 

30,0% 

Ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων του Ζργου 20,00% 

Επιτυχισ επιςιμανςθ προβλθμάτων / κινδφνων κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου 5,00% 

Ορκότθτα προτάςεων επίλυςθσ 5,00% 

Κ2. Ρλθρότθτα και ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου του Ζργου ςε επιμζρουσ 
ενότθτεσ εργαςιϊν με ςχετικι αναφορά των εργαλείων που κα αξιοποιθκοφν και ςφνδεςι 
τουσ με τα Ραραδοτζα του Ζργου, κακϊσ και του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςισ τουσ. 
Ρλθρότθτα – επάρκεια του περιεχομζνου των Ραραδοτζων  

40,0% 

Πλθρότθτα και ορκολογικι ανάλυςθ του αντικειμζνου του Ζργου ςε επιμζρουσ ενότθτεσ 
εργαςιϊν με ςχετικι αναφορά των εργαλείων που κα αξιοποιθκοφν και ςφνδεςι τουσ με 

τα Παραδοτζα του Ζργου 

25,00% 

Πλθρότθτα – επάρκεια του περιεχομζνου των Παραδοτζων 10,00% 

Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ  5,00% 

Κ3. Καταλλθλόλθτα του μοντζλου οργάνωςθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν, επάρκεια και 
ςαφινεια τθσ κατανομισ των αρμοδιοτιτων ςτα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και ςτα επίπεδα 
διοίκθςθσ, ορκότθτα τθσ κατανομισ τθσ απαςχόλθςθσ των Στελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου 
ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ, κακϊσ και αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ του 
οικονομικοφ φορζα με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

30,0% 

Καταλλθλόλθτα του μοντζλου οργάνωςθσ τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν 15,00% 

Επάρκεια και ςαφινεια τθσ κατανομισ των αρμοδιοτιτων και τθσ απαςχόλθςθσ ςτα μζλθ 
τθσ Ομάδασ Ζργου και ςτα επίπεδα διοίκθςθσ 

5,00% 

Αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ του οικονομικοφ φορζα με τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

10,00% 
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2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ, ςτθν 
περίπτωςθ που ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν,  
αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του 
ςυγκεκριμζνου κριτθρίου. Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά 
αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία και τθ λεκτικι 
διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ. 

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του 
επιμζρουσ ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ 
προςφοράσ κα προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των 
κριτθρίων. 

Κριτιριο ανάκεςθσ κάκε ΤΜΘΜΑΤΟΣ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ «πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά» βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ τιμισ.   

Για να προςδιοριςτεί θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, κα αξιολογθκοφν οι Τεχνικζσ και Οικονομικζσ 
προςφορζσ των προςφερόντων με βάςθ τα παρακάτω κριτιρια και υποκριτιρια, κακϊσ και 
τθ ςχετικι ςτάκμιςι τουσ.  

 

Βακμολόγθςθ Σεχνικισ Προςφοράσ για κάκε ΣΜΗΜΑ   

Το άκροιςμα των ςχετικϊν ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ των κριτθρίων (και υποκριτθρίων) 
αξιολόγθςθσ ανζρχεται ςε κάκε περίπτωςθ ςε 100. Θ βακμολόγθςθ και κατάταξθ των 
προςφορϊν γίνεται ςφμφωνα με τον τφπο: 

U ΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2+ς3*Κ3… +ςν*Κν 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ππου «ςν» είναι ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ του κριτθρίου ανάκεςθσ Κν  

και ιςχφει ς1+ς2+..ςν = 1   

Ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ ορίηεται ςε UTΡ = 
80%. 

Θ τεχνικι προςφορά που δεν πλθροί τθν ελάχιςτθ επιμζρουσ βακμολογία των κριτθρίων 
του άρκρου 2.3.1 απορρίπτεται και ο προςφζρων αποκλείεται τθσ περαιτζρω διαδικαςίασ . 
 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν 
καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) 
επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

 

Βακμολόγθςθ Οικονομικισ Προςφοράσ για κάκε ΣΜΗΜΑ  

Oι οικονομικζσ προςφορζσ βακμολογοφνται ςε εκατονταβάκμια κλίμακα και θ βακμολογία 
ΒΟΡι τθσ κάκε οικονομικισ προςφοράσ ΟΡι ιςοφται με το προςφερόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ, ωσ εξισ: 
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ΒΟΡι = 100 x  (1-ΟΡι/ΡΑ), όπου ΡΑ είναι θ προεκτιμϊμενθ αμοιβι. 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ο ςυντελεςτισ  βαρφτθτασ τθσ βακμολογίασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ορίηεται ςε  
UΟΡ=20% . 

Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των οικονομικϊν φορζων, των οποίων τα 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ κρίκθκαν πλιρθ και οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ κρίκθκαν 
αποδεκτζσ και βακμολογικθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 2.2. . 

 

Προςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ για κάκε 
ΣΜΗΜΑ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

H ςυνολικι βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα:  

U =  UΤΡ *80% +  UΟΡ * 20% . 

Ο προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

Ρροςωρινόσ ανάδοχοσ αναδεικνφεται εκείνοσ του οποίου θ προςφορά ζχει ςυγκεντρϊςει 
τον μεγαλφτερο αρικμό ςτο U . 

 Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με 
τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν 
τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον (προςωρινό) ανάδοχο με κλιρωςθ 
μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 
γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί  μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα I τθσ 
Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν 
ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ 
πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, 
ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 

http://www.promitheus.gov.gr/
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και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από 
ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον 
κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr ) ακολουκϊντασ τθν 
διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να 
υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ 
προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με 
οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με 
υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ 
χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι 
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία 
μζςω του ςυςτιματοσ, βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ 
χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 
τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ για το εκάςτοτε ΤΜΘΜΑ 
τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΜΘΜΑ ….. /Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι 
Ρροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά 
και θ τεχνικι προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν 
παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «ΤΜΘΜΑ …../ Οικονομικι Ρροςφορά», ςτον οποίο 
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ 
απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει 
πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ 
που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 
προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά 
ςυμπλθρϊνοντασ τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν 
ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ 
αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ 
νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο) φακζλουσ μζςω 
του Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία, 
υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 
ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν 
τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια 
αποςτζλλεται ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ 
ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν, από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων 
και δικαιολογθτικϊν, προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτο 
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Σολωμοφ 60, 10432 Ακινα, 9οσ όροφοσ, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομικοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
11 παρ. 2 του ν. 2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 του  ν. 4250/2014  ςυνοδευόμενα από διαβιβαςτικό 
ζγγραφο ςτο οποίο κα αναφζρονται ςε αρικμθμζνο κατάλογο τα δικαιολογθτικά που 
προςκομίηονται, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014 και το ΤΜΗΜΑ για το 
οποίο υποβάλλεται θ προςφορά. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ 
εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από 
ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που 
φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία 
και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 
και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014, ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
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Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 
χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 
εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 
θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε 
μορφι αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΛΛ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα: 
https://espdint.eprocurement.gov.gr . 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ 
τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω 
υποχρζωςθ δεν ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ 
για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά.  

Θ Τεχνικι προςφορά πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ που ζχουν 

τεκεί για το αντικείμενο του εκάςτοτε ΤΜΘΜΑΤΟΣ τθσ ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα 

αρχι ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία 

που τεκμθριϊνουν πλθρζςτερα τθν προςφορά ςε ςχζςθ με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ του 

άρκρου 2.3 τθσ παροφςασ. 

H τεχνικι προςφορά υποβάλλεται ςε ςυνθμμζνο αρχείο ψθφιακά υπογεγραμμζνο και 

πρζπει να περιλαμβάνει: 

- τθν αναλυτικι περιγραφι για τθν κάλυψθ των προδιαγραφϊν και απαιτιςεων του 

ζργου και τθν τεκμθρίωςθ τθσ προςφοράσ για κάκε ζνα από τα κριτιρια ανάκεςθσ 

του άρκρου 2.3. 

- το αρχείο που παράγεται από τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ τυποποιθμζνθσ φόρμασ 

του ςυςτιματοσ και υπογράφεται ψθφιακά. 

Θ Τεχνικι προςφορά πρζπει να είναι αναλυτικι και ςαφισ, ορκά δομθμζνθ και να 

περιλαμβάνει μόνο τα ςτοιχεία που είναι απαραίτθτα για τθν κάλυψθ των απαιτιςεων τθσ 

παροφςασ και τθν αξιολόγθςι τθσ. Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, οι οικονομικοί φορείσ 

πρζπει να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να 

ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 

προτείνουν.  

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ  όπωσ ορίηεται κατωτζρω. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ. 

O οικονομικόσ φορζασ κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” του 
εκάςτοτε ΤΜΘΜΑΤΟΣ, τθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
υπάρχει ςτο Ραράρτθμα ΛV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ . 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% 
και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα 
υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ 
προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  και  γ) 
θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται από τθν ανακζτουςα 
αρχι ςτο Κεφάλαιο 1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα 9 μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο, 
απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 
ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν 
προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ, τα αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ 
ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ 
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ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου 
παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ, είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 
προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά τουσ είτε όχι. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 
προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται 
πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ: 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 
2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου 
οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. 
(Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου), τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν 
ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτο άρκρο 2.2 τθσ παροφςασ 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ 
ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν 
φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ, ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ, ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν  Δευτζρα 27/04/2020 εργάςιμθ θμζρα μετά τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία προςφορϊν και ϊρα 12:00 μεςθμζρι.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι. 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο 
άρκρο 3.1.2 τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και 
τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε 
προςφοράσ, που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 
διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 
περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016. 

 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα 
οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 
υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και 
βακμολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και 
τθν αποδοχι  όςων  τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί 
να ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ 
τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

Τα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» & «Τεχνικι 
Ρροςφορά» επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
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αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω 
ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, 
κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των 
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν 
απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.. 
 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν  που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν 
αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν 
τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, 
κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ ιςοδφναμων   προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον προςφζροντα με 
τθ μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ωσ προσ τθν 
τεχνικι προςφορά, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται 
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που 
υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ, ςε θμζρα και ϊρα που κα τουσ γνωςτοποιθκεί  μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ “επικοινωνία” του υποςυςτιματοσ. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται 
με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 
ΕΣΗΔΗΣ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 
ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω 
απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 
παροφςασ. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - 
Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται 
να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε 
αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που 
εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Α 74) και τθσ παρ. 13 
του άρκρου 80 του ν.4412/2016 των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αφοροφν ςτθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 ζωσ 2.2.8  αυτισ.  
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Τα εν λόγω δικαιολογθτικά γίνονται αποδεκτά ωσ εξισ:  

α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 (2.2.9.2, Β.1.α),  ςτθν 
περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, Β.1.ε)  και τθν περίπτωςθ β τθσ παραγράφου 
2.2.3.3 (2.2.9.2, Β.1.γ),  κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ μινεσ πριν τθν υποβολι τουσ, 

β)  τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 2.2.3.2 (2.2.9.2, 
Β.1.β) πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, διαφορετικά, εφόςον δεν 
αναγράφεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τουσ, να ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ μινεσ πριν τθν υποβολι 
τουσ, 

γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν παράγραφο 2.2.4 (Καταλλθλότθτα άςκθςθσ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) και τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε 
περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ 
πριν από τθν υποβολι τουσ, 

δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τουσ, 

ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ειδικι 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά 
περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
τουσ κατά τισ διατάξεισ του ν.4250/2014 (Α 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν 
ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία 
πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ 

παραλαβισ τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο 

πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν τα παραπάνω δικαιολογθτικά δεν προςκομιςκοφν ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) 

θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ) για τθν 

παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ , θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Το 

αίτθμα το προςωρινοφ αναδόχου πρζπει να ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα με τα 

οποία να αποδεικνφεται  ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν. Το παρόν 

εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ 

και πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. 

Αϋτου Ν. 4412/2016, τθροφμενων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι προςφζροντεσ δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω 

δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που 





41 

 

 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, 

τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που 

δθλϊκθκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν 

αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4-2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε 

γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν 

προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν 

προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι 

πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ 

πρακτικοφ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται και θ τυχόν 

ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου 

ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν 

κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ του προςωρινοφ αναδόχου και τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 

Επιτροπισ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 

προςφζροντα που δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ 

ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν 

αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ, παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ 

τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, 
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εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του 

ν.4412/2016,  

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 35 και 36 του ν.4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ 

διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται 

ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 

104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει 

αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό 

μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 

για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ 

ςφμβαςθ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι 

παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι 

ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 

προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά 

του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 

άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι 

τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που 

βλάπτει τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται 

μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ 

είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ 

παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 

«Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά 

περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο 

ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου PDF, το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από 

τον προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του 

ν.4412/2016 ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμό 56902/215 ΥΑ.  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ 

τθσ προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ 

προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ 

ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν.4412/2016. Κατ’ 

εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά 

και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν 

προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

ςτθν περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ 

τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του πδ 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα 

ςτθν περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 ςφμφωνα και με 

τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του πδ 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων 

πραγματικϊν και νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν 

όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε 

αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ 

Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν 

μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 

διενζργεια τθσ διαδικαςίασ . 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 

υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται 

αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι 

εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ 
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ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ 

του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ 

προςφυγισ από τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 

ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 

του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα 

άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει 

δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και 

τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και 

όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 

αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ 

δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ 

προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν 

προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ 
ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ 
και 371 του ν.4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν 

διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να 

αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το 

ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% 
επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον 
αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν 
εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι 
του αναδόχου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται 
αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί 
του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, 
όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου του εκάςτοτε ΤΜΘΜΑΤΟΣ τθσ ςφμβαςθσ.  Εάν ςτο 
πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με 
το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται 
ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 
ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και 
τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ 
δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Σε περίπτωςθ υπεργολαβίασ, οι ςυμμετζχοντεσ κα ορίςουν ςτθν προςφορά τουσ το 
τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα ανακζςουν ςε τρίτουσ, τουσ υπεργολάβουσ που κα 
χρθςιμοποιιςουν με αναφορά των επαγγελματικϊν τουσ ςτοιχείων και το είδοσ τθσ 
δζςμευςθσ που επικυμοφν ωσ ελάχιςτο αποδεικτικό μζςο τθσ μεταξφ τουσ ςχζςθσ. 

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ 
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα 
αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ 
απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 
χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν 
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο 
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω 
διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ 
υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) 
οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, 
υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι 
τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι 
δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 
και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ 
υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α.  

Τροποποιιςεισ ι αλλαγζσ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται εφόςον δεν είναι ουςιϊδεισ και δεν 
αλλοιϊνουν το φυςικό και οικονομικό αντικείμενο (είδοσ, ποςότθτα, παραδοτζα, φψοσ 
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ςφμβαςθσ) και πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ 
οποία κα αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

Οι τροποποιιςεισ αυτζσ ενδζχεται να περιλαμβάνουν τυχόν παράταςθ του χρόνου 

υλοποίθςθσ του ζργου χωρίσ καμία μεταβολι του φυςικοφ ι/και του οικονομικοφ 

αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  

 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, 
να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 
132 του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ 
καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να 
ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 
υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 
αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει 
του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν παραλαβι των παραδοτζων 
από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, όπωσ περιγράφεται ςτο 
άρκρο 6.3 τθσ παροφςθσ, ωσ εξισ: 

ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

Ραραδοτζο Ροςοςτό επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ 

8 Τριμθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ με τθν 

παραλαβι κάκε ζκκεςθσ 

Τελικι Ζκκεςθ (υποβάλλεται ςε 24 μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

20% 

Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και 
ςυμβουλζσ. Οι οποίεσ υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα 
των Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου. 

0% 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
Ρράξεων 

Ραραδοτζο Ροςοςτό επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ 

8 Τριμθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου & Ραρουςιολόγια Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ με τθν 

παραλαβι κάκε ζκκεςθσ 

Τελικι Ζκκεςθ (υποβάλλεται ςε 24 μινεσ από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ) 

20% 

Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και 
ςυμβουλζσ/νομικζσ γνωματεφςεισ. Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των Τριμθνιαίων 
Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου. 

0% 

 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί 
από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ 
του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  Λδίωσ 
βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
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α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ 
ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του 
άρκρου 36 του ν. 4412/2016 (εφόςον εκδοκεί θ ςχετικι υπουργικι απόφαςθ μζχρι το 
χρονικό ςθμείο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ). 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 
(3%) και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ (20%). 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ 
φόρου ειςοδιματοσ, βάςθ του ν. 4172/2013 όπωσ ιςχφει.  

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, 
εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 
αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ 
του για παροχι εξθγιςεων, θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 

5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ διάρκειασ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν επιβάλλεται ποινικι ριτρα 
2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί 
τθσ ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 
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γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που 
αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ 
διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ 
ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει 
τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει 
των όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 
παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ 
εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 
ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ 
εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ 
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του 
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 
κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ 
άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει 
κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το 
αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να 
οριςτικοποιθκεί 

 

5.4 Δικαζηική επίλυζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 
ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 
αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν.4412/2016, 
όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ 24α ν.4605/2019. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ 
προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ 
ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα γίνεται, ςφμφωνα 
με το άρκρο 216, παρ.1 του ν.4412/2016. Ωσ αρμόδια υπθρεςία ορίηεται θ Επιτελικι Δομι 
ΕΣΡΑ Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ΕΔΚΑ, θ οποία κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, τον Υπουργό Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω 
μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 
του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει προγραμματιςμζνεσ τακτικζσ ςυναντιςεισ εργαςίασ κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια του ζργου με ςτελζχθ τθσ προαναφερκείςασ υπθρεςίασ και με τον επόπτθ, 
ςε περίπτωςθ που οριςτεί, προκειμζνου να παρζχεται θ ςωςτι κακοδιγθςθ και να 
παρακολουκείται ςυςτθματικά θ υλοποίθςθ και θ καλι εκτζλεςθ του ζργου.  

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε 24 μινεσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, χωρίσ αφξθςθ του 
τιμιματοσ μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ 
φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ 
διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να 
υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, 
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του 
αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ 
παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.  

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1 Θ παραλαβι των παραδοτζων κάκε τμιματοσ γίνεται με βάςθ του 
χρονοδιαγράμματοσ  που αναφζρεται ςτο Ραράρτθμα Λ  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και 
ςφμφωνα με το άρκρο 219 του ν.4412/16. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
των παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ 
παραγράφουσ 3 και 11 περ δ του άρκρου 221 ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το 
άρκρο 43 παρ 27β ν.4605/2019 και του άρκρου 33 παρ 7 ν.4608/2019. 

6.3.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με 
παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα με 
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τισ παραγράφουσ 6.3.3 και 6.3.4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςτισ τμθματικζσ 
παραλαβζσ. 

6.3.3 Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα 
δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο 
προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν 
καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν 
οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ 
παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 
παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα 
παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί 
πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ 
παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι 
που ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν 
μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ 
παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν 
λαμβάνεται υπόψθ.  

 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ μπορεί να εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με 
άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που 
ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να 
είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε ανάδοχοσ υπόκειται 
ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 
τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
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Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 

6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

Δεν προβλζπεται. 

 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου  

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί 
αμετάκλθτα για ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν 
ςυμβάςεων.  
 
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι 
υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του 
δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από 
παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ 
αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
 
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ 
και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΓΟΥ 

1.1 Η Επιτελικι Δομι Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ-ΕΔΚΑ 
H «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ   (ΕΔΚΑ)» ςυςτάκθκε το 2016, με τθν υπ’αρ. 88239/ΕΥΚΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-
8-2016) ΚΥΑ. 

Θ ΕΔΚΑ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ ςφςταςθσ υπάγεται απευκείασ ςτον/ςτθν, κακ’ φλθν αρμόδιο/α 
Υπουργό για ηθτιματα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 

Η ΕΔΚΑ ζχει ωσ αποςτολι:  

Α) Τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου ωσ προσ τθν αποτφπωςθ, ιεράρχθςθ και εξειδίκευςθ των 
αναγκϊν ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 

Β) Τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Υπουργείου ςτον τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ,  αναφορικά με τα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ που ζχουν ςχζςθ, 
με οποιονδιποτε τρόπο, με τον ςυγκεκριμζνο τομζα. Ειδικότερα, ζχει τθν αρμοδιότθτα του 
ςχεδιαςμοφ των πολιτικϊν του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, του 
προγραμματιςμοφ, τθσ εξειδίκευςθσ, τθσ προετοιμαςίασ και τθσ υλοποίθςθσ ζργων ι 
δράςεων που χρθματοδοτοφνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρκρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ) μζςω των ΕΡ του ΕΣΡΑ τθσ περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων, κακϊσ και 
ζργων ι δράςεων που χρθματοδοτοφνται από οποιοδιποτε άλλο Ευρωπαϊκό ι διεκνζσ 
ταμείο ςτο πλαίςιο προγραμμάτων και ςυνεργαςιϊν ι και από εκνικοφσ πόρουσ. 

 

Θ ΕΔΚΑ ςφμφωνα με το οργανόγραμμά τθσ διαρκρϊνεται ςε τρεισ (3) Μονάδεσ ωσ εξισ: 

Μονάδα Α: Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ δράςεων 

Μονάδα Β: Υποςτιριξθσ Ζνταξθσ και Ραρακολοφκθςθσ Δράςεων, Εφαρμογισ Συςτθμικϊν 
Ραρεμβάςεων και Υλοποίθςθσ Ζργων. 

Μονάδα Γ: Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και Τεχνικισ Βοικειασ. 

 

Μονάδα Α: Σχεδιαςμοφ και Συντονιςμοφ δράςεων 

Θ Μονάδα Α μεριμνά για τον ςχεδιαςμό και τθν εξειδίκευςθ πολιτικϊν, τθν αποτφπωςθ και 
ιεράρχθςθ των αναγκϊν τουσ και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου ςτουσ 
τομείσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, υπό τθν προοπτικι υλοποίθςθσ Δράςεων μζςω ΕΡ του 
ΕΣΡΑ 2014−2020 και άλλων προγραμμάτων. Συνεργάηεται με τθ Διαχειριςτικι Αρχι του Ε.Ρ. 
«Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», τισ άλλεσ 
Επιτελικζσ Δομζσ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, κακϊσ και τθν Εκνικι Αρχι Συντονιςμοφ για το ςχεδιαςμό, τθν ανάπτυξθ, και 
τθν εκπόνθςθ του κεςμικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ Συςτθμικισ Ραρζμβαςθσ 4: 
«Ανάπτυξθ και λειτουργία Μθχανιςμοφ για τθν αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και 
εφαρμογι των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ». Στο 
πλαίςιο αυτό προτείνει ςχζδια δράςθσ για ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ προσ τθν αρμόδια 
Διαχειριςτικι Αρχι και ςχεδιάηει νζεσ ςυςτθμικζσ παρεμβάςεισ ςτο πλαίςιο και άλλων 
χρθματοδοτικϊν πόρων.   

https://edka.gov.gr/wp-content/uploads/2018/02/systasi-EDKA.pdf
https://edka.gov.gr/wp-content/uploads/2018/02/systasi-EDKA.pdf
http://i-design.gr/demo/edka/poioi-eimaste/organogramma-ypiresias/
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Μονάδα Β: Υποςτήριξησ Ζνταξησ και Παρακολοφθηςησ Δράςεων, Εφαρμογήσ Συςτημικών 
Παρεμβάςεων και Υλοποίηςησ Ζργων. 

Θ Μονάδα Β, ςυντονίηει και υποςτθρίηει τισ Υπθρεςίεσ και τουσ εποπτευόμενουσ φορείσ του 
τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, ςτθν ωρίμανςθ εν δυνάμει επιλζξιμων 
Ρράξεων/ Δράςεϊν τουσ ςτουσ τομείσ τθσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Ραρακολουκεί τθν 
εφαρμογι τθσ Συςτθμικισ Ραρζμβαςθσ 4: «Ανάπτυξθ και λειτουργία Μθχανιςμοφ για τθν 
αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ, 
προςταςίασ και κοινωνικισ ςυνοχισ», του ΕΡ: «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, 
Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ». Δφναται να υλοποιεί θ ίδια ωσ Δικαιοφχοσ Ρράξεισ του 
Υπουργείου, ςτο πλαίςιο ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014−2020, που αφοροφν ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ 
και εποπτευόμενουσ  φορείσ του τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου.  Σε 
περιπτϊςεισ αδφναμων Δικαιοφχων, υπθρεςιϊν και εποπτευομζνων φορζων του τομζα 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου, για Ρράξεισ/ Δράςεισ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 
2014−2020, θ ΕΔΚΑ δφναται να τουσ υποκακιςτά ςτο ρόλο τουσ κατόπιν ςχετικϊν 
εγκρίςεων. 

Μονάδα Γ: Διοικητικήσ Υποςτήριξησ και Τεχνικήσ Βοήθειασ. 

Θ Μονάδα Γ παρζχει οριηόντια υποςτιριξθ προσ τισ υπόλοιπεσ Μονάδεσ ςε κζματα που 
αφοροφν τθν οργάνωςθ και ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ τουσ, παρζχει νομικι 
υποςτιριξθ, ςυντάςςει τισ προκθρφξεισ, παρακολουκεί τθ διεξαγωγι των διαγωνιςμϊν και 
διαχειρίηεται τα κζματα και τισ διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτθν ειςιγθςθ ςκοπιμότθτασ 
προμικειασ, ςτθν προμικεια, ςτθν εγκατάςταςθ και ςτθ ςυντιρθςθ του κάκε είδουσ 
υλικοφ, εξοπλιςμοφ και εγκαταςτάςεων τθσ ΕΔΚΑ. Επίςθσ προδιαγράφει, ειςθγείται τθ 
ςκοπιμότθτα και μεριμνά για τθν εκπόνθςθ μελετϊν, ερευνϊν, εμπειρογνωμοςυνϊν, 
εγχειριδίων ςχετικϊν με το αντικείμενό τθσ ΕΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ ειςθγιςεισ των 
άλλων Μονάδων τθσ Υπθρεςίασ.  





 

1.2  Η ΕΔΚΑ  ωσ δικαιοφχοσ υλοποίθςθσ Ρράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 

Ζωσ τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ θ ΕΔΚΑ είναι δικαιοφχοσ ςτισ ακόλουκεσ 
πράξεισ: 

 

1.2.1 «Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των Ρολιτικϊν Κοινωνικισ 
Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Συνοχισ» κωδικόσ ΟΡΣ (MIS) 5005087 

Ο Εκνικόσ Μθχανιςμόσ Συντονιςμοφ, Ραρακολοφκθςθσ και Αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν κοινωνικισ 
ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ αποτελεί τον ενιαίο οργανικό ςχθματιςμό για το ςχεδιαςμό, οργάνωςθ, 
ςυντονιςμό, παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ οριηόντιων ςυνεκτικϊν πολυτομεακϊν πολιτικϊν κοινωνικισ 
ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Θ Ρράξθ αναφζρεται ςτθ ςτιριξθ λειτουργίασ του ΕΜ, ο οποίοσ αποτελεί καινοτομία αναφορικά με τθ 
λειτουργία του ενιαίου γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ και του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν 
εκνικι εφαρμογι του ΚΕΑ. Μζςω αυτϊν θ παρακολοφκθςθ κα γίνεται πλζον ςε εκνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο και θ λειτουργία του κα ςτθρίηεται ςτο πλαίςιο μιασ αμφίδρομθσ ςχζςθσ, μεταξφ των 
ςθμείων επαφισ με τον πολίτθ και τισ μονάδεσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ. Με τον τρόπο αυτό ο ΕΜ κα 
καταςτεί το βαςικό, εκνικό, ςυντονιςτικό όργανο των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ 
ςυνοχισ επιτρζποντασ τθ βζλτιςτθ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςι τουσ, απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για 
τθν ανανζωςθ - επικαιροποίθςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν επεξεργαςία των αναγκαίων 
δράςεων – παρεμβάςεων. 

Ωφελοφμενοι τθσ Ρράξθσ κα είναι το ςφνολο των πολιτϊν που χριηουν κοινωνικισ προςταςίασ και 
ειδικότερα οι ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ και τα άτομα ι ομάδεσ ατόμων που περιζρχονται ςε 
κατάςταςθ φτϊχειασ και ακραίασ φτϊχειασ και αντιμετωπίηουν αυξθμζνο κίνδυνο κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ. Οι πολιτικζσ, τα μζτρα, οι δράςεισ και παρεμβάςεισ του ΕΜ επικεντρϊνονται ςτον 
πλθκυςμό αυτό. 

Σε ζνα δεφτερο επίπεδο κα ωφελθκεί το ςφνολο τθσ διοίκθςθσ, ςε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, κακϊσ ο ΕΜ κα αποτελζςει το βαςικό εργαλείο ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 
των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ ςυνοχισ, αίροντασ τισ μζχρι πρότινοσ 
αλλθλοεπικαλφψεισ και δυςλειτουργίεσ ςτο πεδίο άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ που ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ λειτουργοφςε εισ βάροσ των πολιτϊν. 

Ειδικότερα, θ Ρράξθ περιλαμβάνει ζνα ςφνολο ςυνεκτικϊν δράςεων για τθν εφαρμογι του ΕΜ, όπωσ: 

α) Δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταλόγου ερευνθτϊν με ςκοπό τθ διεφρυνςθ τθσ ςυνεργαςίασ του ΕΜ με 
τθν επιςτθμονικι κοινότθτα ςτα διάφορα πεδία ενδιαφζροντοσ που πρόκειται να αναπτυχκοφν. 

β) Στελζχωςθ του ΕΜ για τθν επικουρία των δφο Διευκφνςεων του κεντρικοφ πυρινα του ΕΜ κατά τθν 
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ και για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

γ) Σφςταςθ και λειτουργία FrontDesk (callcenter) για τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ τθσ Διεφκυνςθσ 
Καταπολζμθςθσ τθσ Φτϊχειασ του ΕΜ μζςω τθσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ τθλεφωνικισ γραμμισ 
εξυπθρζτθςθσ των πολιτϊν. 

δ) Ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων μερϊν ςχετικά με τθ λειτουργία και το ςκοπό του ΕΜ μζςω 
ενθμερωτικϊν θμερίδων. 

ε) Ζκδοςθ ενθμερωτικϊν φυλλαδίων για τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν. 

ςτ) Ραραγωγι και αναμετάδοςθ ραδιοφωνικοφ μθνφματοσ για τον ΕΜ και τισ υπθρεςίεσ που μποροφν να 
λάβουν μζςω των οργάνων του, ςε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. 
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η) Διενζργεια ταξιδιϊν, τόςο ςτο εςωτερικό, για τθν επιτόπια παρακολοφκθςθ των εφαρμοηόμενων 
παρεμβάςεων, όςο και ςτο εξωτερικό, ςτο πλαίςιο ανταλλαγισ τεχνογνωςίασ και εκπροςϊπθςθσ του 
Μθχανιςμοφ ςτα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 

θ) Τζλοσ ςειρά ερευνϊν, μελετϊν τεκμθρίωςθσ, κακϊσ και εξειδικευμζνων ερευνϊν πεδίου.  

Θ Ρράξθ διαρκρϊνεται ςε 26 Υποζργα ωσ εξισ:  

 Υποζργο 1 «ΥΡΟΣΤΘΛΚΤΛΚΕΣ ΔΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΤΘ ΣΥΣΤΑΣΘ ΚΑΛ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑ ΤΟΥ ΕΚΝΛΚΟΥ 
ΜΘΧΑΝΛΣΜΟΥ»:   

 Υποζργο 2 «ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟ ΚΕΝΤΟ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ (CALL CENTER) ΚΕΝΤΩΝ ΚΟΛΝΟΤΘΤΑΣ ΚΑΛ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΟΥ ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΑΛΛΘΛΕΓΓΥΘΣ»: υλοποίθςθ μζςω αναδόχου 
εταιρείασ.  

 Υποζργο 3 «ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΕΕΥΝΑΣ: ΜΕΤΘΣΘ ΤΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΧΩΛΣ ΑΡΟΚΛΕΛΣΜΟΥσ (INCLUSIVE 
GROWTH) ΓΛΑ ΤΘ ΜΕΓΛΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΟΥ ΑΝΤΛΚΤΥΡΟΥ ΡΟΥ ΚΑ ΕΧΕΛ. ΣΤΟΧΕΥΣΘ ΣΤΘΝ 
ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΘΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΡΛΚΟ ΕΡΛΡΕΔΟ».   

 Υποζργο 4 «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΤΘΛΕΦΩΝΛΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ 
(CALL CENTER)».  

 Υποζργο 5 «ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΕΕΥΝΑΣ: ΤΕΚΜΘΛΩΜΕΝΕΣ ΡΟΤΑΣΕΛΣ ΓΛΑ ΔΑΣΕΛΣ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΕΝΤΑΞΘΣ 
ΤΩΝ ΡΑΛΔΛΩΝ ΜΕΣΩ ΕΕΥΝΑΣ ΔΛΕΚΝΩΣ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΡΑΚΤΛΚΩΝ».  

 Υποζργο 6 «ΜΕΛΕΤΘ ΓΛΑ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΡΟΤΑΣΘΣ ΤΟΡ/ΣΘΣ ΤΘΣ ΝΟΜΟΚΕΣΛΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΘΝ 
ΕΝΟΡΟΛΘΣΘΣ ΤΟΥ ΕΚΝ. ΜΘΤΩΟΥ ΛΔ. ΦΟΕΩΝ ΜΘ ΚΕΔΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ ΤΟΥ Ν. 
2646/1998, ΜΕ ΤΟ ΘΛ/ΝΛΚΟ ΕΚΝ. ΜΘΤΩΟ ΦΟΕΩΝ ΚΟΛΝ. ΦΟΝΤΛΔΑΣ, ΛΔ. ΤΟΜΕΑ ΜΘ 
ΚΕΔΟΣΚΟΡΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ ΤΟΥ Ν. 4455/2017».  

 Υποζργο 7: «ΔΛΕΞΑΓΩΘ ΕΕΥΝΑΣ: ΕΕΥΝΑ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΑΝΤΛΚΤΥΡΟΥ (IMPACT EVALUATION) ΤΘΣ 
ΚΑΚΟΛΛΚΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΑ ΓΛΑ ΤΑ ΕΤΘΑ 2017 ΚΑΛ 2018 ΚΑΛΝΑΝΑΔΕΛΞΘ 
ΤΥΧΟΝ ΡΑΑΜΕΤΩΝ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΧΘΗΟΥΝ ΒΕΛΤΛΩΣΕΩΝ».  

 Υποζργο 8: «ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΕΕΥΝΑΣ: ΕΕΥΝΑ ΕΡΛΡΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 
ΡΑΟΧΘΣ ΣΧΟΛΛΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΡΑΛΔΛΑ ΔΘΜΟΤΛΚΩΝ ΣΧΟΛΕΛΩΝ».  

 Υποζργο 9: «ΣΥΣΤΘΜΑ ΔΕΛΚΤΩΝ ΑΡΟΤΛΜΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ ΡΟΣΤΑΣΛΑΣ».  

 Υποζργο 10: «ΕΝΔΛΑΜΕΣΘ ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ Ε.Σ.Κ.Ε.».  

 Υποζργο 11: «ΕΞΩΤΕΛΚΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΘΣ Ε.Σ.Κ.Ε. (ex-post)».  

 Υποζργα 12-26: «ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΜΛΣΚΩΣΘΣ ΖΓΟΥ ΕΜΡΕΛΟΓΝΩΜΠΝΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΚΟΥΛΑ ΤΩΝ 
ΔΛΕΥΚΦΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΛΚΟΦ ΡΥΘΝΑ ΤΟΥ ΕΜ».  

 
1.2.2 «Σχεδιαςμόσ & ανάπτυξθ του γεωπλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ 
ςυντονιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των πολιτικϊν κοινωνικισ ζνταξθσ και κοινωνικισ 
ςυνοχισ και Ραραγωγικι Λειτουργία του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ του KEA» κωδικόσ ΟΡΣ (MIS 
5010158) 

Στο πλαίςιο λειτουργίασ του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ κα αναπτυχκεί ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρρόνοιασ του 
Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ Ενιαίο Γεωπλθροφοριακό 
Σφςτθμα (Ε.ΓΡ.Σ.). Μζςω του Ε.ΓΡ.Σ., ςυγκεκριμζνο και ειδικά εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό του Τμιματοσ 
Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ 
Συνοχισ ςυλλζγει και επεξεργάηεται δεδομζνα, πλθροφορίεσ και ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ςτατιςτικισ 
φφςεωσ, που άπτονται αποκλειςτικά τθσ κοινωνικισ προςταςίασ, του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και των 
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επιπτϊςεων των εφαρμοηόμενων πολιτικϊν και μζτρων, τθσ εφαρμογισ και πορείασ υλοποίθςθσ τθσ 
Εκνικισ Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ.  

Στόχοσ τθσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων αυτϊν είναι θ προάςπιςθ του κοινωνικοφ 
δθμοςίου ςυμφζροντοσ, ο δθμόςιοσ ζλεγχοσ των κοινωνικϊν και προνοιακϊν παροχϊν, θ χρθςτι, 
αποτελεςματικι και αποδοτικι διαχείριςθ των κοινωνικϊν πόρων και θ διαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ κάλυψθσ 
των αναγκϊν των ευάλωτων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

Στο Ε.ΓΡ.Σ. κα λειτουργοφν τρία (3) ενιαία μθτρϊα, ωσ εξισ: 

α.  το Εκνικό Μθτρϊο Ωφελοφμενων, ςτο οποίο καταχωρίηονται αποκλειςτικά ςτοιχεία ταυτοποίθςθσ 
των δικαιοφχων κοινωνικϊν επιδομάτων μθ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, ιτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., 
επϊνυμο, όνομα, πατρϊνυμο, φφλο, θμερομθνία γζννθςθσ, δθμογραφικά ςτοιχεία, είδοσ και ποςό 
προνοιακισ παροχισ, 

β.  το Μθτρϊο Φορζων άςκθςθσ προνοιακισ πολιτικισ, ςτο οποίο καταχωρίηονται αποκλειςτικά 
ςτοιχεία δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων, οι οποίοι παρζχουν υπθρεςίεσ κοινωνικισ φροντίδασ, και 
ειδικότερα πλθροφορίεσ για τθ ςφςταςθ, οργάνωςθ και λειτουργία τουσ, αναλυτικά ςτοιχεία 
εργαηομζνων και οικονομικά τουσ ςτοιχεία κάκε μορφισ, όπωσ πόροι χρθματοδότθςθσ, ιςολογιςμόσ, 
απολογιςμόσ, 

γ. τα ο Μθτρϊο Κοινωνικϊν Ρρογραμμάτων, ςτο οποίο καταχωρίηονται αποκλειςτικά δράςεισ και 
πολιτικζσ προνοιακοφ χαρακτιρα, οι οποίεσ υλοποιοφνται από οποιονδιποτε φορζα και 
χρθματοδοτοφνται ι επιχορθγοφνται από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ. 

Το Ε.ΓΡ.Σ. κα αποτελείται από τρία επιμζρουσ υποςυςτιματα: 

α. το υποςφςτθμα δεδομζνων, ςτο οποίο καταχωρίηονται δεδομζνα και ςτατιςτικά ςτοιχεία για τα 
επίπεδα φτϊχειασ και τον κοινωνικό αποκλειςμό ομάδων του πλθκυςμοφ. Το υποςφςτθμα δεδομζνων 
περιλαμβάνει τθν κεντρικι βάςθ ςυλλογισ δεδομζνων ιτοι τα τρία (3) ενιαία μθτρϊα τθσ παραγράφου 
2 και τισ απαιτοφμενεσ ςυνδζςεισ με υφιςτάμενεσ ψθφιακζσ βάςεισ δεδομζνων και διαδικτυακζσ 
υπθρεςίεσ (ortal), 

β. το γεωπλθροφοριακό υποςφςτθμα, το οποίο αξιοποιεί κάκε πλθροφορία, ςυμβάλλει ςτθν πολυεπίπεδθ 
χωρικι επεξεργαςία των δεδομζνων φτϊχειασ και ςτζρθςθσ, με τθ χριςθ εξελιγμζνων μεκόδων και 
επιτρζπει τθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων, μζςω διαδραςτικϊν χαρτϊν. Το γεωπλθροφοριακό 
υποςφςτθμα περιλαμβάνει διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ γεωγραφικοφ περιεχομζνου (geoportal), κακϊσ και 
ειδικά ςχεδιαςμζνθ βάςθ γεωγραφικϊν και περιγραφικϊν πλθροφοριϊν φτϊχειασ και κοινωνικοφ 
αποκλειςμοφ, επιτρζποντασ τθ χωρικι ανάλυςθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ςτζρθςθσ και το χωρικό 
εντοπιςμό ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ, που τελοφν ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ, 

γ. το υποςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων, το οποίο υποςτθρίηει τθ λιψθ αποφάςεων διαμόρφωςθσ 
ολοκλθρωμζνων πολιτικϊν ζνταξθσ, αξιοποιϊντασ δεδομζνα από τα δφο (2) άλλα υποςυςτιματα τθσ 
παροφςασ παραγράφου. Το υποςφςτθμα υποςτιριξθσ αποφάςεων επιτρζπει τθν πολυδιάςτατθ 
παρουςίαςθ των δεδομζνων και ςτοιχείων και τθ δυναμικι δθμιουργία απεικονίςεων, τθν καταςκευι 
και παρακολοφκθςθ τυποποιθμζνων και δυναμικϊν δεικτϊν τθσ προτίμθςθσ του χριςτθ, χωροχρονικζσ 
εκτιμιςεισ, προβολζσ και προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ τθσ φτϊχειασ και τθσ ςτζρθςθσ, πολλαπλζσ 
δυνατότθτεσ διαχείριςθσ εκτυπϊςεων, γραφθμάτων και απεικόνιςθσ των αποτελεςμάτων και 
χαρτογράφθςθσ τθσ φτϊχειασ και των επιμζρουσ διαςτάςεων τθσ ςτζρθςθσ. 

 

1.2.3. «Σφςταςθ και λειτουργία ςτακεροφ ςθμείου αναφοράσ υπό τθν μορφι help desk ςτθν Ειδικι 
Γραμματεία Κοινωνικισ Ζνταξθσ των ΟΜΑ» MIS 5032962 

Σκοπόσ του ζργου είναι θ ςυγκρότθςθ μίασ μονάδασ υποςτιριξθσ και αρωγισ (help desk), εντόσ τθσ ςυνολικισ 
διοικθτικισ δομισ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Κοινωνικισ Ζνταξθσ ΟΜΑ για τθν υποςτιριξθ, τθν αρωγι και τθν 
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διαςφνδεςθ τθσ με όλουσ τουσ αρμόδιουσ και εμπλεκόμενουσ Δθμόςιουσ φορείσ, Κεντρικι Διοίκθςθ, Τοπικι 
Αυτοδιοίκθςθ, ςυλλογικότθτεσ και φορείσ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που εμπλζκονται ςτον Τομζα Ρολιτικισ 
τθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ των ΟΜΑ. Για τθ ςυγκρότθςθ τθσ δομισ αυτισ απαιτείτο θ ςτελζχωςθ με το 
κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό, προμικεια του απαιτοφμενου τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και ανάπτυξθ 
κατάλλθλων εργαλείων Τεχνολογίασ Ρλθροφοριϊν και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και άλλων. Στο πλαίςιο τθσ πράξθσ 
και για τθ ςτελζχωςθ τθσ δομισ αυτισ προχωριςαμε ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με πζντε 
ειδικοφσ επιςτιμονεσ/επιςτθμονικοφσ ςυνεργάτεσ (φυςικά πρόςωπα). 

 

Θ πράξθ αποτελείται από δφο υποζργα: Στελζχωςθ του Help Desk και Λειτουργικζσ δαπάνεσ για τθ λειτουργία 
του. 

 
1.2.4. «Τεχνικι υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων  – Τομζα 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» με ΜIS: 5006640 

Θ ΕΔΚΑ, μζςω των ενεργειϊν Τεχνικισ Βοικειασ, καλφπτει  τισ ανάγκεσ τθσ για τθν αρτιότερθ και 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία τθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ καλφπτονται 
δαπάνεσ ςτισ εξισ κατθγορίεσ:  

 Ρρομικεια Θ/Υ και λοιποφ θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ.    

 Ρρομικεια Λογιςμικοφ  

 Ανάπτυξθ εγκατάςταςθ, υποςτιριξθ και ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ  

 Εκπόνθςθ μελετϊν – εμπειρογνωμοςυνϊν   

 Δθμοςιότθτα, προβολι, Ρλθροφόρθςθ   

 Υπθρεςίεσ τεχνικοφ ςυμβοφλου  

 Οργάνωςθ εκδθλϊςεων-ςυνεδριάςεων-ςυςκζψεων  

 Δαπάνεσ ταχυδρομικϊν,  ι ταχυμεταφορϊν, ςάρωςθσ, φωτοαντιγράφθςθσ και ζξοδα μεταφράςεων  

 Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο  

 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ  

 Συμμετοχι ςε θμερίδεσ- ςυνζδρια 

 Ζξοδα μετακίνθςθσ εςωτερικοφ-εξωτερικοφ 

  Ζξοδα δθμοςιεφςεων - ανακοινϊςεων 
 

 

1.3 Υποςτιριξθ του Υπουργείου ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ  
 

1.3.1  Θ υπθρεςία μασ κατά τθν τρζχουςα χρονικι περίοδο Ραρακολουκεί και υποςτθρίηει τθ λειτουργία των 
Κζντρων Κοινότθτασ που ζχουν δθμιουργθκεί ςε 244 Διμουσ τθσ χϊρασ.  

Το Κζντρο Κοινότθτασ είναι μια νζα δομι που κεςμοκετικθκε με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Αϋ/21.02.2016) και τθν 
Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με Α.Ρ. Δ23/ΟΛΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίηει τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ 
λειτουργίασ τουσ (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Αποτελοφν τον βαςικό «πυρινα» διευρυμζνων υπθρεςιϊν τφπου “One Stop Shοp”, με εξατομικευμζνθ 
ολιςτικι προςζγγιςθ, που υποςτθρίηοντασ ι ςυνεργϊντασ με τθ Δ/νςθ Κοινωνικϊν Υπθρεςιϊν του κάκε ΟΤΑ, 
αποτελοφν μία δράςθ «ομπρζλα», παρζχοντασ υπθρεςίεσ οι οποίεσ ανταποκρίνονται και ενιςχφουν τισ 
πολιτικζσ που ιδθ υλοποιοφνται ι προγραμματίηονται. Τζτοιεσ είναι θ κακολικι εφαρμογι του Κοινωνικοφ 
Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ, το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, θ εφαρμογι ενεργθτικϊν πολιτικϊν απαςχόλθςθσ ςε 
ςυνεργαςία με τον ΟΑΕΔ και τθν ΓΓ Δια Βίου Μάκθςθσ, το πρόγραμμα «Στζγαςθ και Επανζνταξθ», τα 
προγράμματα για ομά κλπ. 

https://edka.gov.gr/wp-content/uploads/2018/02/n4369_2016.pdf
https://edka.gov.gr/wp-content/uploads/2018/02/f854_2016.pdf
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Με τθ λειτουργία τουσ επιδιϊκεται θ ανάπτυξθ ενόσ τοπικοφ ςθμείου αναφοράσ για τθν υποδοχι, 
εξυπθρζτθςθ και διαςφνδεςθ των πολιτϊν με όλα τα προγράμματα και υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ που 
υλοποιοφνται ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Ζχουν ενταχκεί ςτο ΕΣΡΑ 2014-2020 242 Κζντρα Κοινότθτασ ςε όλθ 
τθν επικράτεια. 

 

1.3.2. Εξειδικεφει τισ δράςεισ του τομζα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, προκειμζνου να ενταχκοφν ςτα 
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του ΕΣΡΑ. Ριο ςυγκεκριμζνα κατά τθν τρζχουςα χρονικι περίοδο:  

Ζχει εξειδικεφςει τθν δράςθ για τθν λειτουργία των Στεγϊν Υποςτθριηόμενθσ Διαβίωςθσ που υλοποιείται από 
τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ενϊ ςυνεργάηεται με τθν ΕΥΣΕΚΤ για τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. 

Θ Υποςτθριηόμενθ Διαβίωςθ ςτοχεφει και ςυντελεί αποφαςιςτικά ςτθν αποϊδρυματοποίθςθ των ατόμων με 
αναπθρία που φιλοξενοφνται ςε μονάδεσ κλειςτισ φροντίδασ, ςτθν περίπτωςθ που το οικογενειακό τουσ 
περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδιποτε λόγο να υποςτθρίξει τθ διαβίωςι τουσ, κακϊσ και ςτθν απόκτθςθ 
καλφτερθσ ποιότθτασ ηωισ με περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και μεγαλφτερο ζλεγχο των επιλογϊν τουσ από τα ίδια. 

Ενδεικτικοί δικαιοφχοι τθσ Ρράξθσ μποροφν να είναι είτε ΝΡΔΔ, εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εργαςίασ 
και Κοιν. Υποκζςεων, είτε φυςικά ι νομικά πρόςωπα Λδιωτικοφ Δικαίου κάκε μορφισ, μθ κερδοςκοπικοφ 
χαρακτιρα που παρζχουν υπθρεςίεσ υποςτθριηόμενθσ διαβίωςθσ ςε άτομα με αναπθρίεσ, νοθτικζσ, 
αιςκθτθριακζσ ι κινθτικζσ, εκ γενετισ ι επίκτθτεσ.  

Ωφελοφμενοι τθσ δράςθσ είναι τα «άτομα με αναπθρία» ιτοι άτομα με κάκε είδουσ κινθτικι, νοθτικι ι 
αιςκθτθριακι αναπθρία, εκ γενετισ ι επίκτθτθ, ακολουκοφμενθ ι μθ από δευτερογενείσ πακιςεισ και 
διαταραχζσ, τα οποία δεν μποροφν να διαβιϊςουν αυτόνομα χωρίσ κατάλλθλθ υποςτιριξθ. 

Στο πλαίςιο τθσ δράςθσ κα χρθματοδοτθκοφν  τόςο νζεσ όςο και υφιςτάμενεσ ΣΥΔ 

 

1.3.3. Ζχει εξειδικεφςει τισ δράςεισ για τθν επαγγελματικι και κοινωνικι ζνταξθ των  ΟΜΑ. 

Ριο ςυγκεκριμζνα θ υπθρεςία μασ ζχει προχωριςει και αποςτείλει ςτα 13 ΡΕΡ που ζχουν προχπολογιςμό για 
τθν υλοποίθςθ ςχετικϊν παρεμβάςεων τθν εξειδίκευςθ των εξισ δράςεων: 

Επιδότθςθ ενοικίου 

Θ δράςθ τθσ επιδότθςθσ ενοικίου αφορά τθ μετεγκατάςταςθ των ομά από υπάρχοντεσ οικιςμοφσ ςε 
αυτόνομεσ ςτεγαςτικζσ λφςεισ, βάςει ςχετικϊν κριτθρίων που κα πρζπει να πλθροφν οι επωφελοφμενοι. 

Νζα Ραραρτιματα ομά  

Θ χωροκζτθςθ των νζων παραρτθμάτων βαςίηεται ςτισ ανάγκεσ που ζχουν προκφψει από τθ χαρτογράφθςθ 
των οικιςμϊν με πλθκυςμοφσ ομά αλλά και τθν τυπολογικι τουσ κατάταξθ. Συγκεκριμζνα, τα Νζα 
Ραραρτιματα κα δθμιουργθκοφν ςε περιοχζσ τφπου Λ (αμιγείσ καταυλιςμοί) και ΛΛ (μικτοί καταυλιςμοί) όπου 
υπάρχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ ομά και είτε δεν ζχει ςυςτακεί Ραράρτθμα ομά (ωσ Ραράρτθμα 
Κζντρου Κοινότθτασ) με τθν πρϊτθ εξειδίκευςθ είτε δεν επαρκεί θ ςτελζχωςθ του υπάρχοντοσ παραρτιματοσ 
για τθν κάλυψθ όλου του πλθκυςμοφ.  

Ομάδα Διαχείριςθσ Οργανωμζνων Χϊρων Μετεγκατάςταςθσ 

Στο πλαίςιο εφαρμογισ του άρκρου 159 του Ν. 4483/2017 για τθν προςωρινι μετεγκατάςταςθ ειδικϊν 
κοινωνικϊν ομάδων, προβλζπεται θ αδειοδότθςθ και λειτουργία οργανωμζνων χϊρων μετεγκατάςταςθσ που 
αναπτφςςονται ωσ ςυγκροτιματα κοινωνικισ κατοικίασ για τθν παροχι επείγουςασ ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ 
ςτα μζλθ των ειδικϊν κοινωνικϊν ομάδων που διαβιοφν ςε ακατάλλθλεσ ςτεγαςτικζσ ςυνκικεσ. Θ λειτουργία 
αυτϊν των χϊρων απαιτεί-εκτόσ τθσ διεπιςτθμονικισ ςτιριξθσ ςτο πεδίο των ωφελοφμενων (μζςω των 
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Κζντρων Κοινότθτασ- Ραραρτθμάτων ομά)– κακθμερινι διαχειριςτικι μζριμνα και υποςτιριξθ τόςο για τα 
κζματα ςυλλογικισ διαχείριςθσ του χϊρου (π.χ. επιτιρθςθ χϊρων για αποτροπι υποβάκμιςθσ, καταγραφι 
προβλθμάτων, προϊκθςθ λφςεων ι επί τόπου αντιμετϊπιςθ, διαςφνδεςθ με τισ αρμόδιεσ δθμοτικζσ, 
περιφερειακζσ ι άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ), όςο και για κζματα ατομικισ/ οικογενειακισ οικιακισ διαχείριςθσ 
(π.χ. λογαριαςμοί κοινισ ωφζλειασ, κακθμερινι ςυμβίωςθ – ειρθνικι επίλυςθ των διαφορϊν). 

Ομάδεσ Βελτίωςθσ Συνκθκϊν Διαβίωςθσ  

Οι Ομάδεσ Βελτίωςθσ Συνκθκϊν Διαβίωςθσ κα δθμιουργθκοφν ςε περιοχζσ-οικιςμοφσ όπου διαμζνει μεγάλο 
τμιμα πλθκυςμοφ των ομά. Οι περιοχζσ αυτζσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ, είναι αποκλειςμζνεσ από τθν 
ευρφτερθ πολεοδομικι οργάνωςθ των πόλεων, δθλαδι κφρια ςε κζςεισ εκτόσ ςχεδίου πόλθσ, με δφςκολο και 
περιοριςμζνο οδικό δίκτυο πρόςβαςθσ και ακατάλλθλεσ για οικιςτικι χριςθ.  

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ δεν υφίςτανται δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και θλεκτροδότθςθσ και 
οποιαδιποτε άλλθ τεχνικι υποδομι. Στισ περιοχζσ αυτζσ, όπου ςθμαντικόσ αρικμόσ οικογενειϊν ομά δεν 
διακζτει υποδομζσ ατομικισ υγιεινισ και κακαριςμοφ του ιματιςμοφ, προβάλει ωσ επείγουςα θ ανάγκθ 
παροχισ βαςικϊν αγακϊν κοινισ ωφζλειασ. 

Θ δθμιουργία δομϊν/ εγκαταςτάςεων ατομικισ υγιεινισ αφορά ςτθν εγκατάςταςθ / δθμιουργία δομϊν όπωσ 
δθμόςιων λουτρϊν και χϊρων για τον κακαριςμό ιματιςμοφ και άλλων ςυναφϊν παρεμβάςεων που κα 
προκφπτουν από τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ του εκάςτοτε καταυλιςμοφ. Οι παρεμβάςεισ κα υλοποιοφνται είτε 
ςτο χϊρο του οικιςμοφ, όταν το επιτρζπουν οι ςυνκικεσ, είτε ςε εφκολα προςβάςιμο χϊρο ι κτίριο εντόσ του 
οικιςτικοφ ιςτοφ του διμου. 

Δράςεισ Επιχειρθςιακισ Συμβουλευτικισ και  προϊκθςθσ ςτθν απαςχόλθςθ  

Αντικείμενο τθσ δράςθσ είναι θ ενεργοποίθςθ και κινθτοποίθςθ των εν δυνάμει απαςχολιςιμων ομά και των 
τοπικϊν φορζων και επιχειριςεων για τθ ςτιριξθ προϊκθςισ τουσ ςτθν απαςχόλθςθ (είτε ωσ 
αυτοαπαςχολοφμενοι είτε ωσ μιςκωτοί εργαηόμενοι), ςφμφωνα με τισ ειδικζσ ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά 
των τοπικϊν οικονομιϊν ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα.  

 

2. Σκοπόσ και Αντικείμενο του Ζργου 

Σκοπόσ του παρόντοσ ζργου είναι θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ τθσ Επιτελικισ Δομισ,  

Αντικείμενο του ζργου αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Υποςτιριξθσ  τθσ ΕΔΚΑ. Ειδικότερα, 
αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ επιλογι αναδόχου/ων προκειμζνου να υποςτθρίξουν τθν 
Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ του ΥΡΕΚΑΑ, Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, να ανταποκρικεί, α) ςτισ 
αρμοδιότθτζσ τθσ όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο 16 και 17 του Ν.4314/2014, β) ςτο ρόλο τθσ ωσ 
Δικαιοφχοσ Ρράξεων (ςυμπεριλαμβανομζνων Ρράξεων Τεχνικισ Βοικειασ),  γ) να προςφζρει τθν 
υποςτιριξι τθσ ςε περιπτϊςεισ που υποκακιςτά αδφναμουσ Δικαιοφχουσ δ) ςτο ρόλο τθσ ωσ επιςπεφδων 
φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων των αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ οι 
οποίοι αποτελοφν τισ προχποκζςεισ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ περιόδου 2021 ζωσ 2027 και ε) 
ςτο ςχεδιαςμό των δράςεων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα 
επιχειρθςιακά προγράμματοσ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου.  

 

ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθσ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

Ο Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ κα υποβοθκιςει τθν Υπθρεςία ςε δράςεισ και ενζργειεσ όπωσ ενδεικτικά:  

1. Υποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ ςτθν επικαιροποίθςθ και τθν ανάλυςθ ςυνιςτωςϊν που 
ςχετίηονται με κζματα ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ παρεμβάςεων του τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ για τθ νζα Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2021-2027 
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2. Υποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ ωσ επιςπεφδων φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των 
απαιτιςεων των αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ οι οποίοι αποτελοφν τισ 
προχποκζςεισ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ περιόδου 2021 ζωσ 2027  

3. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθ ςυλλογι, αποδελτίωςθ και προτεραιοποίθςθ προτάςεων για Ρράξεισ που 
εμπίπτουν ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και πρόκειται να εναχκοφν για χρθματοδότθςθ ςτο 
ΕΣΡΑ 2014 – 2020  

4. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθ ςυλλογι, αποδελτίωςθ και προτεραιοποίθςθ προτάςεων για Ρράξεισ που 
εμπίπτουν ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και πρόκειται να προτακοφν για χρθματοδότθςθ ςε 
άλλα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά μζςα ϊςτε να αξιοποιοφνται ςυνδυαςτικά πθγζσ χρθματοδότθςθσ 
για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυνζργιασ και τθσ ςτόχευςθσ ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων τθσ 
Στρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ. 

5. Υποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ κατά το ςχεδιαςμό, εξειδίκευςθ ι τθν επικαιροποίθςθ  
Ρράξεων/Υποζργων και  Δράςεων που ςχετίηονται με κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τον 
Εκνικό Μθχανιςμό, ςε ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςι τουσ από το ΕΣΡΑ 2014-2020  

6. Στον ςχεδιαςμό και ςτον προγραμματιςμό Ρράξεων/ Δράςεων του Υπουργείου ςτουσ τομείσ 
αρμοδιότθτά τθσ, ςε ςχζςθ με το ΕΣΡΑ 2014-2020. 

7. Στθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των Ρράξεων και επίτευξθσ των ςχετικϊν δεικτϊν. 

8. Σε ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ των φορζων που εποπτεφονται από το Υπουργείο ςτθν ωρίμανςθ 
εν δυνάμει επιλζξιμων δράςεων και ςτθν υποβολι αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ ςε ςχετικζσ 
Ρροςκλιςεισ. 

9. Στθ ςφνταξθ ςχεδίων αποφάςεων και ςχεδίων λοιπϊν κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν εγγράφων που 
ςχετίηονται με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτελικισ Δομισ. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων 

Ο Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ κα υποβοθκιςει τθν Υπθρεςία ςε δράςεισ και ενζργειεσ όπωσ ενδεικτικά:  

1. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτο πλαίςιο τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ, 
ολοκλιρωςθ και λογιςτικό κλείςιμιο των ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων ΕΣΡΑ ςτα οποία θ 
Υπθρεςία ζχει οριςκεί ωσ δικαιοφχοσ, όπωσ ενδεικτικά:  

 τθν εκπόνθςθ Τεχνικϊν Δελτίων Ρράξεων και Υποζργων κακϊσ και τθν τροποποίθςθ 
αυτϊν,  

 τθν ανάλθψθ των νομικϊν δεςμεφςεων των Υποζργων, που ανατίκενται ςε εξωτερικοφσ 
αναδόχουσ (θ υπθρεςία αυτι περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ ςτθν εκπόνθςθ ςχεδίων 
τευχϊν δθμοπράτθςθσ, ειδικότερα ςτα ηθτιματα που αφοροφν ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ των τευχϊν),  

 τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρράξεων και των Υποζργων, τθ λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ τουσ, τθν εκπόνθςθ και επικαιροποίθςθ των χρονοδιαγραμμάτων τουσ 
και τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων προόδου τουσ, κακϊσ και των δεικτϊν 
επίτευξθσ των ςτόχων τουσ,  

 τθν παραγωγι των τακτικϊν και εκτάκτων αναφορϊν και εκκζςεων προσ τθν οικεία 
Διαχειριςτικι Αρχι και άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ,  
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 τθν ανάλυςθ κινδφνων και αιτιϊν κακυςτεριςεων που ενδεχόμενα προκφπτουν κατά τθν 
υλοποίθςθ των Ρράξεων και των Υποζργων και τθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν ζγκαιρθ 
και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, 

 τον ζγκαιρο εντοπιςμό τεχνικϊν και άλλων προβλθμάτων που μπορεί να κζςουν ςε 
κίνδυνο τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων, εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν, ποιοτικϊν και 
οικονομικϊν ορίων και υποβολι τεχνικοοικονομικϊν ειςθγιςεων προσ τισ Επιτροπζσ 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ,   

 τθ ςφνταξθ τεκμθριωμζνων τεχνικο-οικονομικϊν ειςθγιςεων για ειδικά τεχνικά ι 
επιχειρθςιακά κζματα ι προχποκζςεισ που προκφπτουν από τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ, 

 τθν εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ενεργειϊν και τθν παραγωγι των απαιτουμζνων εντφπων 
και δθλϊςεων για τθν ολοκλιρωςθ των ζργων,  

 τθν ανταπόκριςθ ςτουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τα αρμόδια εκνικά και κοινοτικά 
όργανα κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ ςτα αποτελζςματα των ελζγχων αυτϊν, 

 τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων που ςχετίηονται με ζργα τθσ 
ΕΔΚΑ 

 τθ ςφνταξθ ενδιάμεςων εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ αντίςτοιχεσ προσ τισ φάςεισ 
υλοποίθςθσ των ζργων του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ 

2. Υποςτιριξθ ςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων ςτο ζργο διοικθτικϊν τμθμάτων με ςτόχο τθ 
μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν και τθν επίςπευςθ των δράςεων αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ. 

3. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ 
ςυςτθμάτων λιψθσ απόφαςθσ και διαχείριςθσ πλθροφοριϊν (πλθροφοριακά ςυςτιματα). 

4. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν «διοίκθςθσ ζργου» προσ τθ Γενικι Γραμματεία 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

5. Υποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν «διοίκθςθσ ζργου» προσ τθν ΘΔΛΚΑ για τα ζργα του 
Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςτα οποία ορίηεται ωσ Συμπράττων Φορζασ.  

6. Εκπόνθςθ προτάςεων βελτίωςθσ, εμπειρογνωμοςυνϊν και αναφορϊν ςε εξειδικευμζνα κζματα 
που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων τθσ, κακϊσ 
και ςε εξειδικευμζνα κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΔΚΑ και τθσ Διεφκυνςθσ 
Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ Διεφκυνςθσ Καταπολζμθςθσ τθσ 
φτϊχειασ .  

 

2.1 Ραραδοτζα του Ζργου 

Ραραδοτζα του ζργου του Συμβοφλου Υποςτιριξθσ για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2 είναι τα ακόλουκα: 

1. Οκτϊ (8) Τριμθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου (και Ραρουςιολόγια για το Τμιμα 2). Ο ΣΥ οφείλει να 
ςυντάςςει προγραμματικζσ και απολογιςτικζσ τριμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου. Οι αναφορζσ αυτζσ 
κα περιζχουν αναλυτικά: 

 απολογιςμό των εργαςιϊν που ζχουν υλοποιθκεί τον προθγοφμενο τρίμθνο, και τθσ 
εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ςυμβοφλου, 

 αναλυτικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν που αναμζνεται να υλοποιθκοφν ςτο χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ αναφορά προόδου, όπωσ επίςθσ και τθσ αναμενόμενθσ να 
υλοποιθκεί εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ςυμβοφλου,  
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 καταγραφι και επαρκι ανάλυςθ των αιτιϊν που προκαλοφν αποκλίςεισ από τον αρχικό 
προγραμματιςμό, και ανακεωρθμζνα χρονοδιαγράμματα εργαςιϊν όπωσ αυτά 
προκφπτουν ωσ ςυνζπεια των αποκλίςεων αυτϊν, 

 εντοπιςμό και καταγραφι απρόβλεπτων ςυμβάντων που προζκυψαν κατά το 
προθγοφμενο δίμθνο και τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν πρόοδο ι τθν ποιότθτα των 
ζργων και τα οποία απαιτοφν προςοχι ςτο χειριςμό και τισ επιπτϊςεισ τουσ, και υποβολι 
αντίςτοιχων προτάςεων / λφςεων, 

 εκτίμθςθ αντίκτυπου αναφορικά με τισ επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία.  

Οι αναφορζσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυγκεντρωτικό απολογιςμό των υπθρεςιϊν του ΣΥ και τα 
αποτελζςματα των εργαςιϊν του, δθλαδι τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα 
προϊόντα κατά τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των τριμθνιαίων αναφορϊν 
του, ο ΣΥ κα πρζπει να περιλαμβάνει τεκμθρίωςθ ςχετικά με: 

 Ρίνακα ενδεχομζνων κινδφνων, εκτιμιςεισ πικανοτιτων προζλευςισ τουσ, αποτίμθςθ τθσ 
επίδραςισ τουσ και προτάςεισ εναλλακτικϊν λφςεων (risκ analysis), 

 Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ των ζργων μζχρι τθν περίοδο αναφοράσ, 

 Γνωμοδοτιςεισ/νομικζσ γνωματεφςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των 
ζργων. 

2. Τελικι Ζκκεςθ, με τθν υποβολι τθσ τελευταίασ «Αναφοράσ Εργαςιϊν» για τθν τελευταία περίοδο 
ςυνυποβάλλεται και το Ραραδοτζο «Τελικι Ζκκεςθ», ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ο ςυνολικόσ 
απολογιςμόσ των εργαςιϊν του Συμβοφλου για το ςφνολο του ζργου του. 

3. Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ γνωματεφςεισ, ςφμφωνα με τισ 
ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι οποίεσ υποβάλλονται  ωσ Ραράρτθμα    των Τριμθνιαίων    
Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου. (Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει 
μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ. Ο Ανάδοχοσ μετά από ζγγραφο αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα 
εκπονεί εμπειρογνωμοςφνεσ για κζματα που κα ορίηονται ςτο ςχετικό ζγγραφο. Στο αίτθμα κα 
περιγράφεται το αντικείμενο τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ, το χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ 
εμπειρογνωμοςφνθσ και ο απαιτοφμενοσ ανκρωποχρόνοσ. Οι εμπειρογνωμοςφνεσ κα εκπονοφνται 
από ςτελζχθ που κα υποδεικνφονται από τον Ανάδοχο κατά περίπτωςθ και κα εγκρίνονται από 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν θγεςία του Υπουργείου. Σε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ των 
εμπειρογνωμοςυνϊν απαιτοφν ςυμπλιρωςθ των ειδικοτιτων των εμπειρογνωμόνων, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να διακζςει τουσ εμπειρογνϊμονεσ με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν κάλυψθ 
των αναγκϊν των εμπειρογνωμοςυνϊν). 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ καλείται ςτθν προςφορά του να προτείνει περαιτζρω ανάλυςθ των περιεχομζνων 
όλων των παραδοτζων που περιγράφονται βάςει του τρόπου προςζγγιςθσ του ςτο Ζργο. 

 

2.2 Ομάδα Ζργου 

ΤΜΗΜΑ 1: Υποςτιριξθσ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και Ζνταξθ Ρράξεων 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου – Τμιμα 1, κα πρζπει να  αποτελείται από 3 
ςτελζχθ: 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου / Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα Στρατθγικισ και 
Επιχειρθςιακοφ Σχεδιαςμοφ ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Ρολιτικισ και ςε διαμόρφωςθ 
κανονιςτικϊν κειμζνων για τθν εφαρμογι πολιτικϊν,  
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 Ζναν (1) Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα εξειδίκευςθσ και ζνταξθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων 
Ρράξεων,  

 Ζναν (1) Εμπειρογνϊμονα ειδικό ςε κζματα ςχεδιαςμοφ ι/ και ανακεϊρθςθσ/ ι/και 
αξιολόγθςθσ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από Διακρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ (Επιχειρθςιακά 
Ρρογράμματα ΕΣΡΑ κλπ). 

ΤΜΗΜΑ 2: Υποςτιριξθ Μονάδων Β και Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ 
Ρράξεων 

Θ Ομάδα Ζργου του Αναδόχου για τθν υλοποίθςθ του ζργου – Τμιμα 2, κα πρζπει να  αποτελείται 
από 4 ςτελζχθ: 

 Ζναν (1) Υπεφκυνο Ζργου / Ζμπειρο Στζλεχοσ ειδικό ςε κζματα παρακολοφκθςθσ και 
διαχείριςθσ, ολοκλιρωςθσ και λογιςτικοφ κλειςίματοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων 
ΕΔΕΤ 

  Ζναν (1) Ζμπειρο Στζλεχοσ-Νομικό ειδικό ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων 

 Δφο (2) Στελζχθ, ειδικά ςε κζματα παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ, ολοκλιρωςθσ και 
λογιςτικοφ κλειςίματοσ ςυγχρθματοδοτοφμενων Ρράξεων ΕΔΕΤ. Τα δφο ςτελζχθ κα πρζπει να 
διατεκοφν τουλάχιςτον 44 Α/Μ ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

2.3 Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει αναλυτικά ςτθν προςφορά του ζνα ολοκλθρωμζνο 
Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου, ςτο οποίο να προδιαγράφει τισ διεπαφζσ, επικοινωνία και ςυνεργαςία με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Το ςφςτθμα διοίκθςθσ κα πρζπει να καλφπτει τα ακόλουκα: 

1) Δομι του υμβοφλου Τποςτιριξθσ Τ– χιμα Διοίκθςθσ Ζργου και υντονιςμοφ τθσ ομάδασ– Περιγραφι 
ρόλων και αρμοδιοτιτων-Ροζσ Εργαςιϊν 

Θ ενότθτα κα περιγράφει τθν οργανωτικι δομι του ΣΥ, το προτεινόμενο Σχιμα Διοίκθςθσ του Ζργου με 
αναφορζσ ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ρόλουσ και όργανα διοίκθςθσ και λιψθσ αποφάςεων που 
εμπλζκονται ςτθν παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ του Ζργου και τθν περιγραφι των ρόλων και 
αρμοδιοτιτων των εμπλεκομζνων ςτο ςχετικό Σχιμα Διοίκθςθσ του Ζργου. Κα αναλφςει επίςθσ το ςφνολο 
των ροϊν εργαςιϊν που αναφζρονται ςτο ζργο και οι οποίεσ υποςτθρίηουν τόςο τθ διοίκθςθ όςο και τθν 
ίδια τθν παροχι υπθρεςιϊν προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ πρζπει να περιγράφει αναλυτικά ςτθν προςφορά του το ςχιμα διοίκθςθσ και 
υλοποίθςθσ του ζργου ιδίωσ ωσ προσ τουσ ρόλουσ και τα κακικοντα των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςε 
ςχζςθ με τα πακζτα εργαςιϊν και τα παραδοτζα, κακϊσ και τθν κατανομι του προςφερόμενου 
ανκρωποχρόνου ςτα πακζτα εργαςιϊν και τα παραδοτζα. 

 

2) φςτθμα Επικοινωνίασ 

Θ ενότθτα κα περιγράφει τον προτεινόμενο τρόπο, το ςχιμα και τα μζςα επικοινωνίασ που απαιτείται να 
υπάρχουν ϊςτε να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι του Ζργου από πλευράσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν υλοποίθςθ.  
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2.4 Τόποσ-Τρόποσ υλοποίθςθ/παροχισ των υπθρεςιϊν 

Α. Ωσ τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν ορίηονται τα γραφεία τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ, Σολωμοφ 60, 
10432 Ακινα, κακϊσ και τα γραφεία του αναδόχου.  

Β. Ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ των ςτελεχϊν του οικονομικοφ φορζα, εκτόσ των εμπειρογνωμόνων/ζμπειρων 

ςτελεχϊν/υπεφκυνου ζργου και του νομικοφ, κα πιςτοποιείται μζςω παρουςιολογίων. Θ απαςχόλθςθ των 

εμπειρογνωμόνων και του νομικοφ κα πιςτοποιείται βάςει ςυμφωνθμζνων Α/Μ ανά Μελζτθ/ 

Εμπειρογνωμοςφνθ/ Νομικι γνωμάτευςθ. 
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ΜΕΟΣ Β’- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο του Ν. 4314/2014 από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω πιςτϊςεων του 
Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα « Ανάπτυξθ 
Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Εκπαίδευςθ και Διά Βίου Μάκθςθ». 

Θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςτο πλαίςιο του υποζργου Νο 2 «Υπθρεςίεσ Τεχνικοφ 
Συμβοφλου» τθσ πράξθσ «Τεχνικι υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ ΥΡ.Ε.Κ.ΥΡ – Τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» με κωδικό ζργου 2017ΣΕ33410002 και MIS 5006640.   

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα επτά χιλιάδων εξακοςίων 
ευρϊ (297.600,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % *προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: διακόςιεσ ςαράντα 
χιλιάδεσ ευρϊ(240.000,00€), ΦΡΑ: πενιντα επτά χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ (57.600,00€)+  
 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτα κάτωκι τμιματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Υποςτιριξθσ Μονάδασ Α: Σχεδιαςμόσ και ζνταξθ Ρράξεων» 82.200,00 € πλζον ΦΡΑ 24%  
19.728,00€ (101.928,00€)  

ΤΜΗΜΑ 2: « Υποςτιριξθ Μονάδασ Β & Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Ραρακολοφκθςθσ Ρράξεων» 
εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτιμϊμενθσ αξίασ 157.800,00€ πλζον ΦΡΑ 24% 37.872,00€ (ςυνολικό ποςό με ΦΡΑ 
195.672,00€) 

 

Θ πλθρωμι κα γίνεται τμθματικά με το εκάςτοτε παραδοτζο, κατόπιν ειςθγιςεωσ τθσ επιτροπισ 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ. 

Από τα ποςά τθσ πλθρωμισ κα γίνονται όλεσ οι προβλεπόμενεσ νόμιμεσ κρατιςεισ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ 

Θ ανακζτουςα αρχι ζχει ςυντάξει το ΕΕΕΣ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και 
διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 

Το περιεχόμενο του αρχείου, ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, και ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ.  

Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω 
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΣ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ+. 

 
 
 

espd-request-v2.xml
 

 
https://espdint.eprocurement.gov.gr 

  

file:///C:/Users/tina/Downloads/Promitheus%20ESPDint 
file:///C:/Users/tina/Downloads/Promitheus%20ESPDint 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ –Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιζχει, τα 
παρακάτω (για το εκάςτοτε ΤΜΘΜΑ τθσ Διακιρυξθσ): 

 

1 Μεκοδολογικι προςζγγιςθ υλοποίθςθσ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ……  

1.1 Ανάλυςθ του περιβάλλοντοσ, του αντικειμζνου και των απαιτιςεων του Ζργου 

1.2 Επιςιμανςθ προβλθμάτων / κινδφνων κατά τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

1.3 Ανάλυςθ και τεκμθρίωςθ προτάςεων επίλυςθσ των προβλθμάτων και πρόλθψθσ των 
κινδφνων 

1.4 Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του Ζργου-Ανάλυςθ του αντικειμζνου του Ζργου 

Ρεριγραφι και Ανάλυςθ των Φάςεων και Συνιςτωςϊν  Ζργου ςε επιμζρουσ ενότθτεσ 
εργαςιϊν με ςχετικι αναφορά των εργαλείων που κα αξιοποιθκοφν και ςφνδεςι τουσ με 
τα Ραραδοτζα του Ζργου 

1.5 Ανάλυςθ των παραδοτζων του ζργου 

1.6 Υπθρεςίεσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ του παρεχόμενου ζργου ςυμπεριλαμβανομζνων 
των κεμάτων προςταςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα  

2 Ομάδα Ζργου για το ΤΜΗΜΑ ……. 

2.1 Σχιμα Διοίκθςθσ και Οργάνωςθσ του Ζργου και προτεινόμενθ δομι και οργάνωςθ τθσ 
Ομάδασ Ζργου για τθν παροχι των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν 

2.2 Εξειδίκευςθ και ςυμπλθρωματικότθτα των ρόλων των μελϊν των υπο – ομάδων τθσ 
Ομάδασ Ζργου  

2.3 Κατανομι τθσ απαςχόλθςθσ τθσ Ομάδασ Ζργου ςτισ επιμζρουσ εργαςίεσ του Ζργου 

2.4 Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

2.5 Τεκμθρίωςθ τθσ ςυνάφειασ και καταλλθλότθτασ των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου για τουσ 
ρόλουσ και τα κακικοντα που αναλαμβάνουν 

 

Θ Ενότθτα «Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ του Ζργου» περιζχει αναλυτικι περιγραφι του τρόπου με τον 
οποίο ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςκοπεφει να προςεγγίςει το ζργο. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί:  

1. ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ του υποψιφιου Αναδόχου για το Ζργο και τισ ειδικζσ 
απαιτιςεισ του, 

2. ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ επάρκειασ τθσ προτεινόμενθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των εργαλείων 
υποςτιριξθσ του Ζργου, 

3. ςτθν αναλυτικι παρουςίαςθ του Ζργου και ςτο ςυντονιςμό και ςτθν οργάνωςθ του Ζργου ςε Φάςεισ, 
Ρακζτα Εργαςιϊν και Εργαςίεσ,  

4. ςτθν αναλυτικι παρουςίαςθ των παραδοτζων του Ζργου,  
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5. ςτθν περιγραφι τθσ εφαρμογισ διαδικαςιϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ για τον ακριβι κακοριςμό του τι 
απαιτείται, πότε, από ποιον και των προτφπων ποιότθτασ  και πλθρότθτασ με τα οποία εκτελοφνται οι 
εργαςίεσ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, 

6. οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του υποψιφιου Αναδόχου και 
απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

 

Θ Ενότθτα «Ομάδα Ζργου» περιλαμβάνει: 

1. Αναλυτικι περιγραφι τθσ δομισ και οργάνωςθσ τθσ ομάδασ των ςτελεχϊν που κα εμπλακοφν ςτο 
ζργο, με ςαφι αναφορά ςτον τρόπο οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου. 

2. Αναλυτικι αναφορά ωσ προσ τθν Ομάδα Ζργου ςχετικά με τθν εξειδίκευςθ του ρόλου των ομάδων, 
ανά κεματικό πεδίο του ζργου και εκάςτοτε ΤΜΘΜΑΤΟΣ, το εφροσ εμπλοκισ τουσ ςτθν υλοποίθςι 
του, τθ ςυμπλθρωματικότθτα και ςυνζργια των ρόλων, και τθ βζλτιςτθ κάλυψθ του ςυνολικοφ εφρουσ 
των απαιτιςεων του ζργου ανά ΤΜΘΜΑ. 

3. Αναλυτικι περιγραφι του ςυςτιματοσ επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι 

4. Οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν πρόταςθ του υποψιφιου Αναδόχου και 
απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα 
κριτιρια αξιολόγθςθσ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Θ οικονομικι προςφορά κα πρζπει επί ποινι αποκλειςμοφ να περιλαμβάνει ςυμπλθρωμζνο τον ακόλουκο 

Ρίνακα προςδιορίηοντασ και τθν ιδιότθτα των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου: 

 Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για ΤΜΗΜΑ ……. 

  Εταιρεία 

(ςτθν περίπτωςθ 
ζνωςθσ 

Εταιρειϊν) 

ΑΛΚΜΟΣ Α/Μ ΤΛΜΘ Α/Μ 
ΧΩΛΣ ΦΡΑ (Α) 

ΦΡΑ 

(Β) 

ΣΥΝΟΛΛΚΘ 
ΑΞΛΑ ΜΕ ΦΡΑ 

(Γ)=(Α+Β) 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο       

1. Ονοματεπϊνυμο Στελζχουσ 1 / 
Λδιότθτα 

     

2. Ονοματεπϊνυμο Στελζχουσ 2/ 
Λδιότθτα 

     

3. ………………      

 ΣΥΝΟΛΟ       

  





72 

 

 

 

Σελίδα 72 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - 
ΕΔΚΑ,  

 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………………. ευρϊ (……………………..€) ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των  ………………………… ευρϊ (…………………€) υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .......................………………………………….. 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν  2/2020 Διακιρυξθ για τθν παροχι υπθρεςιϊν τεχνικισ υποςτιριξθσ 
τθσ ΕΔΚΑ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: «Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ και 
Ρρογραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» ΤΜΗΜΑ …. .  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 
ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 3 θμζρεσ 
από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………... 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 
επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 
Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 
μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΛΑΛΟ ΤΑΜΕΛΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 
ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΛΚΩΝ ΚΑΛ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 
 

Ρροσ: Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζασ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ - 
ΕΔΚΑ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………………( ……….) ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 
παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ευρϊ………………………………………………………………………..

4
 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 
.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 
τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ: «Σφμβουλοσ Υποςτιριξθσ και Ρρογραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ 
Δομισ ΕΣΡΑ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ», ΤΜΗΜΑ… , ςφμφωνα με τθν 2/2020 Διακιρυξθ τθσ  Ανακζτουςασ 
Αρχισ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5)    
θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 
κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 
παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

9
. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

                                                           
4
  Ππωσ υποςθμείωςθ 3. 

9  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με 
τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και 
θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 





74 

 

 

 

Σελίδα 74 

ΡΑΑΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα πινάκων και βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ 

 

Ι. ΡΙΝΑΚΑΣ ΑΡΟΤΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΓΩΝ 

 

Τίτλοσ 
Ζργου 

Ρεριγραφι 
Αντικειμζνου 

Ζργου (Κριτιριο 
ςυνάφειασ με το 
αντικείμενο τθσ 

προκθρυςςόμενθσ 
ςφμβαςθσ) 

Ανακζτουςα 
Αρχι / 

Φορζασ 

Συνολικι 
Αξία προ 
ΦΡΑ ςε € 

Ροςοςτό (%) 
ςυμμετοχισ 

προςφζροντοσ 
και ποςό ςε 
περίπτωςθ 

ζνωςθσ 

Θμερομθνία 
Ραραλαβισ 
του Ζργου  

Αποδεικτικό 
Στοιχείο 
(είδοσ & 
θμ/νία 

ζκδοςθσ) 

     

 

 

       

 

ΙΙ. ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΓΟΥ 

 

ΕΡΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΙΤΛΟΙ 

ΣΡΟΥΔΩΝ 

ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 

ΕΓΑ 

 (ΣΕ ΕΤΗ) 

ΣΧΕΣΗ 
ΕΓΑΣΙΑΣ 

(ΥΡΑΛΛΗΛΟΣ Ή 
ΕΞ. 

ΣΥΝΕΓΑΤΗΣ) 
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ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 

Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

 

Τθλζφωνο:  E-mail:  

 

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:  

 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Ημερομθνία 
Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΡΟΚΗΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ 
όλοσ και 
Κακικοντα ςτο 
Ζργο (ι Θζςθ) 

Απαςχόλθςθ 

Ρερίοδοσ 

(από – ζωσ) 

Διάρκεια 
απαςχόλθςθσ ςε 

ζτθ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

«Σφμβουλοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ρρογραμματιςμοφ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ, 
 Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ» 

 
 
Στθν Ακινα ςιμερα θμζρα ………….. …… μινασ  2020 μεταξφ: 
 
Α. Tθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ - ΕΔΚΑ, με ΑΦΜ: 997083893, ΔΟΥ: Αϋ Ακθνϊν που ζχει γραφεία ςτθν Ακινα, Σολωμοφ 60, 
Τ.Κ. 10432, τθλ: 2105281144 - 2105281170 και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Εργαςίασ και 
Κοινωνικϊν Υποκζςεων (ςτο εξισ Ανακζτουςα Αρχι)  
 
και 
 
Β. τθσ εταιρείασ «......................................» με διακριτικό τίτλο «………………….», με Α.Φ.Μ.: 
............................, Δ.Ο.Υ.: ......................, ζδρα .................Ακινα, οδόσ,.............................τθλ. 
.................................., fax:..............................., email: ................................ που εκπροςωπείται νόμιμα για 
τθν υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ από το νόμιμο εκπρόςωπό τθσ  κο/α……………………………………….. με 
ΑΔΤ …………………………………. (ςτο εξισ Ανάδοχοσ) (ΤΜΗΜΑ ….). 
 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
2. Το ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 

παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013». 

3. Το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Το ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων 
και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 

5. Τθν παραγράφο Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ 
ςυναλλαγζσ». 

6. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνζδριο». 
7. Το ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α’/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 

και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου 
του ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ». 

8. Το ν.3861/08-07-2010 (ΦΕΚ Α 112/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο 
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ». 
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10.  Το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 

11.  Το ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”. 
12.  Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”.  
13.  Το π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.». 
14.  Τθ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

15.  Τθ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

16.  Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

17.  Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-04-2005) «Κωδικοποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 
Κυβζρνθςθ και τα Κυβερνθτικά Πργανα». 

18.  Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ.134/2017 (ΦΕΚ: 168/A’/06-11-2017).  «Οργανιςμόσ Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

19.  Το Ρ.Δ. 81/2019 (ΦΕΚ 116/Α’/8-7-2019) «Σφςταςθ, ςυγχϊνευςθ, μετονομαςία και κατάργθςθ 
Υπουργείων και κακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων τουσ – Μεταφορά υπθρεςιϊν και αρμοδιοτιτων μεταξφ 
Υπουργείων» ςχετικά με τθ μετονομαςία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ςε Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

20.  To Ρ.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, Υπουργϊν, 
Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν», ςχετικά με το διοριςμό του Λωάννθ Βροφτςθ ςτθ κζςθ του 
Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων. 

21.  Τθν υπ’ αρ. 88239/29-08-2016/ΕΥΚΥ 812 (ΦΕΚ 2733/Β’/31-8-2016) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ 
«Σφςταςθ και διάρκρωςθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ «Επιτελικι Δομι ΕΣΡΑ Υπουργείου Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ». 

22.  Τθν με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΚΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1-11-2016 Υπουργικι Απόφαςθ 
τροποποίθςθσ και αντικατάςταςθσ τθσ 81986/ΕΥΚΥ712/31-07-2015 Υ.Α. «Εκνικοί κανόνεσ 
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014-2020 – Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 
ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ 
Φορείσ – Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων». 

23.  Τθν µε αρ. πρωτ. 7178/06-03-2017 (Α∆Α: ΨΓ1Ψ465ΧΛ8-8ΑΒ) Απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ «Τεχνικι 
υποςτιριξθ Επιτελικισ Δομισ Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων – Τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ» µε Κωδικό MIS 5006640, όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρ. πρωτ. 3211/13-6-2018 (ΑΔΑ: 
65Φ3465ΧΛ8-Ν5Η), κακϊσ και με τθν αρ. πρωτ. 5871/19-11-2019 (ΑΔΑ: 65ΤΚ46ΜΤΛ-ΨΕΗ) όμοιά τθσ. 

24.  Τθν με αρ. πρωτ. 42150/07-04-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΦΨ465ΧΛ8-ΔΑΥ) απόφαςθ εγγραφισ του ζργου ςτθ  ΣΑΕ 
334/1 με κωδικό: 2017ΣΕ33410002. 

25.  Τθν με αρ. πρωτ. 19384/3391/27-4-2017 απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικισ 
Διαχείριςθσ με κζμα: «Οριςμόσ υπολόγου διαχειριςτι ζργων που χρθματοδοτοφνται από τον 
Ρροχπολογιςμό Δθμοςίων  Επενδφςεων τθσ ΣΑ 3341». 

26.  Τθν με αρ. 19REQ005920612 ζγκριςθ του αρ. 19REQ005897242 αιτιματοσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 
27.  Τθν με αρ. πρωτ. 107/4-2-2020 Γνωμάτευςθ του Υπεφκυνου Ρροςωπικϊν Δεδομζνων του  ΥΡ.Ε.Κ.ΥΡ 
28.  Τθν με αρ. πρωτ. 1403/03-03-2020 διατφπωςθ κετικισ γνϊμθσ του Α.Δ. του ΕΡΑΝΑΔΕΔΒΜ επί του  

ςχεδίου διακιρυξθσ. 
29. Τθν αρ. πρωτ. ………………………………Ρροκιρυξθ (ΑΔΑ:................) (ΑΔΑΜ:........................................) 
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30.  Τθν αρ. πρωτ. ..............................Διακιρυξθ (ΑΔΑ:................) (ΑΔΑΜ:........................................). 
31.  Θ από ....................υποβλθκείςα προςφορά του αναδόχου .................. 
32.  Τθν με αρ. πρωτ. ............................Απόφαςθ Κατακφρωςθσ . 
33.  Τθν με αρ. πρωτ. ...................Απόφαςθ Ανάκεςθσ 
34. Τισ ανάγκεσ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ και Κοινωνικϊν 

Υποκζςεφν, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 
 

Κατά τθ ςφναψθ τθσ παροφςθσ ςυνομολογικθκαν και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 
 
 

Άρκρο 1  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι υπθρεςιϊν Συμβοφλου Υποςτιριξθσ  τθσ ΕΔΚΑ. 
Ειδικότερα, αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ υποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ του Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, να ανταποκρικεί, α) ςτισ 
αρμοδιότθτζσ τθσ όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο 16 και 17 του Ν.4314/2014, β) ςτο ρόλο τθσ ωσ 
Δικαιοφχοσ Ρράξεων του ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 (ςυμπεριλαμβανομζνων Ρράξεων Τεχνικισ Βοικειασ),  
γ) να προςφζρει τθν υποςτιριξι τθσ ςε περιπτϊςεισ που υποκακιςτά αδφναμουσ Δικαιοφχουσ δ) ςτο ρόλο 
τθσ ωσ επιςπεφδων φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων των αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ 
κοινωνικισ ζνταξθσ οι οποίοι αποτελοφν τισ προχποκζςεισ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ 
περιόδου 2021ζωσ 2027 και ε) ςτο ςχεδιαςμό των δράςεων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ που 
κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα επιχειρθςιακά προγράμματοσ τθσ νζασ προγραμματικισ περιόδου.  
 
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 72224000-1 «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων». 

 
Ειδικότερα: 

*αναφζρεται το αντικείμενο του αντίςτοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ τθσ ςφμβαςθσ+ 

 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ολοκλθρϊςει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ προςθκόντωσ, εμπροκζςμωσ και 

εντζχνωσ απαλλαγμζνο ελαττωμάτων (πραγματικϊν και νομικϊν) και με όλεσ τισ ςυνομολογθμζνεσ 

ιδιότθτεσ. 

 
Άρκρο 2 

Ομάδα Ζργου 

*αναφζρεται θ ομάδα ζργου του αντίςτοιχου ΤΜΗΜΑΤΟΣ τθσ ςφμβαςθσ+ 

 
Άρκρο 3 

Τόποσ παροχισ Υπθρεςιϊν 

Ο Τόποσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα είναι τόςο  τα γραφεία τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΣΡΑ Υπουργείου 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων, Τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ – ΕΔΚΑ, Σολωμοφ 60, Τ.Κ. 10432 
Ακινα,  όςο και τα γραφεία του Αναδόχου. 
 

Άρκρο 4 
Ραραδοτζα 

Ραραδοτζα του ζργου του Συμβοφλου Τεχνικισ Υποςτιριξθσ και Ρρογραμματιςμοφ είναι τα ακόλουκα: 
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Α) Οκτϊ (8) Τριμθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου. Ο ΣΥ οφείλει να ςυντάςςει προγραμματικζσ και 
απολογιςτικζσ τριμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου.  Οι αναφορζσ αυτζσ κα περιζχουν αναλυτικά: 

●   παρουςιολόγια 

 απολογιςμό των εργαςιϊν που ζχουν υλοποιθκεί τον προθγοφμενο δίμθνο, και τθσ 
εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ςυμβοφλου, 

 αναλυτικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν που αναμζνεται να υλοποιθκοφν ςτο χρονικό 
διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ αναφορά προόδου, όπωσ επίςθσ και τθσ αναμενόμενθσ να 
υλοποιθκεί εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ςυμβοφλου,  

 καταγραφι και επαρκι ανάλυςθ των αιτιϊν που προκαλοφν αποκλίςεισ από τον αρχικό 
προγραμματιςμό, και ανακεωρθμζνα χρονοδιαγράμματα εργαςιϊν όπωσ αυτά 
προκφπτουν ωσ ςυνζπεια των αποκλίςεων αυτϊν, 

 εντοπιςμό και καταγραφι απρόβλεπτων ςυμβάντων που προζκυψαν κατά το 
προθγοφμενο δίμθνο και τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν πρόοδο ι τθν ποιότθτα των 
ζργων και τα οποία απαιτοφν προςοχι ςτο χειριςμό και τισ επιπτϊςεισ τουσ, και υποβολι 
αντίςτοιχων προτάςεων / λφςεων 

 εκτίμθςθ αντίκτυπου αναφορικά με τισ επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία. 

Οι αναφορζσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυγκεντρωτικό απολογιςμό των υπθρεςιϊν του ΣΥ και τα 
αποτελζςματα των εργαςιϊν του, δθλαδι τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και τα παραδοτζα προϊόντα 
κατά τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των τριμθνιαίων αναφορϊν του, ο ΣΥ κα 
πρζπει να περιλαμβάνει τεκμθρίωςθ ςχετικά με: 

 Ρίνακα ενδεχομζνων κινδφνων, εκτιμιςεισ πικανοτιτων προζλευςισ τουσ, αποτίμθςθ τθσ 
επίδραςισ τουσ και προτάςεισ εναλλακτικϊν λφςεων (risκ analysis), 

 Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ των ζργων μζχρι τθν περίοδο αναφοράσ, 

 Γνωμοδοτιςεισ/νομικζσ γνωματεφςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των 
ζργων. 

 
Β) Τελικι Ζκκεςθ, με τθν υποβολι τθσ τελευταίασ «Αναφοράσ Εργαςιϊν» για τθν τελευταία περίοδο 
ςυνυποβάλλεται και το Ραραδοτζο «Τελικι Ζκκεςθ», ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται ο ςυνολικόσ 
απολογιςμόσ των εργαςιϊν του Συμβοφλου για το ςφνολο του ζργου του. 
 
Γ) Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, οι οποίεσ υποβάλλονται  ωσ Ραράρτθμα    των Τριμθνιαίων    Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου. (Κατά 
τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ ςυντάςςει μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ. Ο Ανάδοχοσ μετά από 
ζγγραφο αίτθμα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κα εκπονεί εμπειρογνωμοςφνεσ για κζματα που κα ορίηονται ςτο 
ςχετικό ζγγραφο. Στο αίτθμα κα περιγράφεται το αντικείμενο τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ, το 
χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ και ο απαιτοφμενοσ ανκρωποχρόνοσ. Οι 
εμπειρογνωμοςφνεσ κα εκπονοφνται από ςτελζχθ που κα υποδεικνφονται από τον Ανάδοχο κατά 
περίπτωςθ και κα εγκρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν θγεςία του Υπουργείου. Σε περίπτωςθ 
που οι ανάγκεσ των εμπειρογνωμοςυνϊν απαιτοφν ςυμπλιρωςθ των ειδικοτιτων των εμπειρογνωμόνων, 
ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τουσ εμπειρογνϊμονεσ με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν των εμπειρογνωμοςυνϊν). 

 
             ΤΜΗΜΑ ….. 

Ραραδοτζο Χρόνοσ παράδοςθσ 

8 Τριμθνιαίεσ Αναφορζσ Ρροόδου & Ραρουςιολόγια  3 μινεσ 

 6 μινεσ 

 9 μινεσ 
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 12 μινεσ 

 15 μινεσ 

 18 μινεσ 

 21 μινεσ 

 24 μινεσ 

Τελικι Ζκκεςθ  24 μινεσ 

Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και 
ςυμβουλζσ/νομικζσ γνωματεφςεισ. Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των Τριμθνιαίων 
Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου 

 

 
 

Άρκρο 5 
Διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε 24 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςτισ …./…/… με τθν 
υποβολι του τελευταίου παραδοτζου. 
Θ Α.Α. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου κατά ζξι (6) 
μινεσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του φυςικοφ και του οικονομικοφ 
αντικειμζνου.  
 
Για τθν υποβολι των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  
 
ΤΜΗΜΑ ….. 
 

Αρικμόσ 
Ραραδοτζου 

Ραραδοτζο Χρόνοσ παράδοςθσ 

1 Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & Ραρουςιολόγια,  
Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και 
ςυμβουλζσ/νομικζσ γνωματεφςεισ, Μελζτθ/ 
Επικαιροποίθςθ εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και πρόκειται να 
διενεργθκοφν ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτι 
μεκοδολογία(Οι οποίεσ υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 
 

3 μινεσ 

2  6 μινεσ 

3  9 μινεσ 

4  12 μινεσ 

5  15 μινεσ 

6  18 μινεσ 

7  21 μινεσ 

8  24 μινεσ 

9 Τελικι Ζκκεςθ  24 μινεσ 

 
 

Άρκρο 6 
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 
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Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει τισ υπθρεςίεσ κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεφκυνοσ για τθν 

ολοκλιρωςι του ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςυμβάςεωσ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμπράττει με τθν 

Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου και για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που 

δθμιουργοφνται κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει όλο το απαιτοφμενο προςωπικό, υλικά και οποιαδιποτε άλλα μζςα 

για τθν προςικουςα εκτζλεςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Ο Ανάδοχοσ βαρφνεται με όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ γενικζσ και ειδικζσ δαπάνεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι περιγράφεται 

ςτα ςυμβατικά τεφχθ, ενδεικτικά δε με τισ δαπάνεσ των μιςκϊν και θμερομιςκίων του προςωπικοφ του, 

των εργοδοτικϊν επιβαρφνςεων, φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, αςφάλιςτρα, αςφαλιςτικζσ κρατιςεισ ι 

επιβαρφνςεισ, ζξοδα και αςφάλιςτρα μετακίνθςθσ, και γενικά κάκε είδουσ απρόβλεπτθ δαπάνθ και όλεσ 

τισ νόμιμεσ επιβαρφνςεισ και κρατιςεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτου, που ιςχφουν κατά τον χρόνο 

υπογραφισ του Συμφωνθτικοφ.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ 

και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. 

Ο Ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Το προςωπικό 

που κα χρθςιμοποιθκεί πρζπει να ζχει τισ απαραίτθτεσ επαγγελματικζσ άδειεσ. Πλα τα οχιματα που κα 

απαιτθκοφν για τθν εκτζλεςθ του ζργου  πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει εγκαίρωσ κάκε απαιτοφμενο μζτρο, ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι και τα 

όργανα αυτισ να μθν υποςτοφν οποιαδιποτε ενόχλθςθ ι τθν ελάχιςτθ ηθμία. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται με τισ εντολζσ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που 

αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι από οποιαδιποτε απαίτθςθ για ηθμίεσ που 

προξενικθκαν κατά τθ διάρκεια παροχισ των υπθρεςιϊν, κακϊσ και ζναντι οποιωνδιποτε απαιτιςεων, 

διαδικαςιϊν, ηθμιϊν, δαπανϊν, χρεϊςεων που προζρχονται από αυτζσ ι ςε ςχζςθ με αυτζσ.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελεί τισ υπθρεςίεσ με αςφαλι τρόπο και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, 

διατάγματα, αςτυνομικζσ και λοιπζσ διατάξεισ και οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που αφοροφν τθν 

υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων, και να προβαίνει χωρίσ καμιά αποηθμίωςθ ςτθ λιψθ όλων 

των απαραίτθτων μζτρων αςφαλείασ που αυτά προβλζπουν. 

Ο Ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο προςωπικό τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και 

ομαδικά εφόδια προςταςίασ και εργαλεία για αςφαλι εργαςία.  

Ο Ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα 

και είναι δικι του ευκφνθ θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ςωςτϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των 

ςχετικϊν κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι 

Νομοκεςία και μόνο ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ 

κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

Ο Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να ανακοινϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τισ διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων 

αρχϊν ςχετικά με υποδεικνυόμενα μζτρα ελζγχου, αςφαλείασ κλπ. που απευκφνονται ι κοινοποιοφνται 

ςε αυτόν κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν. 
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Σε ό,τι αφορά τισ Υποχρεϊςεισ Εμπιςτευτικότθτασ, ο ανάδοχοσ δεν αποκαλφπτει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

γραπτι άδεια τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που του δόκθκαν ι που ο ίδιοσ 

ανακάλυψε κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, οφτε κοινοποιεί ςτοιχεία, ζγγραφα και πλθροφορίεσ των 

οποίων λαμβάνει γνϊςθ ςε ςχζςθ με τθ ςφμβαςθ. Υποχρεοφται δε να μεριμνά ϊςτε το προςωπικό του, οι 

υπεργολάβοι και κάκε ςυνεργαηόμενοσ με αυτόν να τθριςει τθν ωσ άνω υποχρζωςθ. Σε περίπτωςθ 

ακζτθςθσ από τον ανάδοχο τθσ ωσ άνω υποχρζωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να απαιτιςει τθν 

αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι ηθμίασ. 

Κακϋ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει 

τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθν γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ 

ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν 

ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

Ειδικά, ο ανάδοχοσ λόγω τθσ φφςθσ των υπθρεςιϊν του κα λάβει κάκε πρόςφορο μζτρο υποςχόμενοσ και 

δεςμευόμενοσ προσ τθν ΑΑ ότι κα τθρεί τθν υποχρζωςθ εχεμφκειασ, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:  

α. Κα απζχει από οποιαδιποτε πράξθ, ενζργεια ι παράλειψθ ακζμιτου ανταγωνιςμοφ και δεν κα 

διοχετεφει ι γνωςτοποιεί προσ οποιονδιποτε τρίτο όςα γνωρίηει ι είναι δυνατόν να περιζλκουν ςε 

γνϊςθ του ςχετικά με το ζργα τθσ ΑΑ, 

β. Κα κρατεί μυςτικι και δεν κα γνωςτοποιεί προσ οιονδιποτε τρίτο πλθροφορίεσ, ςτοιχεία ι 

δεδομζνα που είναι δυνατόν να γνωρίηει ι κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του, εξ’ αιτίασ ι αφορμισ των 

υπθρεςιϊν που παρζχει, τθρϊντασ εχεμφκεια και απόρρθτο για κάκε τζτοια πλθροφορία, ςτοιχείο ι 

δεδομζνο.  

Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε τζτοιασ παραβάςεωσ τθσ εχεμφκειασ, θ ΑΑ  δφναται να εφαρμόςει το άρκρο 

12 τθσ παροφςασ και ςε κάκε περίπτωςθ δικαιοφται να απαιτιςει αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ ι ηθμίασ και 

τθν αποηθμίωςθ τθσ ςτρεφόμενθ, κατ' ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, εναντίον του αναδόχου και 

κάκε τρίτου υπαίτιου ι υπόχρεου προσ αποηθμίωςθ. 

Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει πλιρωσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του Ν. 2472/97 και 

το νζο Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR), όςον αφορά τθ διαςφάλιςθ του απορριτου και 

τθν αςφάλεια τθσ διαχείριςθσ και τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, που κα 

περιζλκουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςε γνϊςθ του κατά τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ και τθν εκπλιρωςθ των  

υποχρεϊςεων, που αναλαμβάνει με το παρόν, τισ οποίεσ ωσ άνω διατάξεισ δθλϊνει ότι γνωρίηει και 

αποδζχεται τθν τιρθςι τουσ. 

Οι Ρλθροφορίεσ, οι οποίεσ κα τφχουν οποιαςδιποτε μορφισ επεξεργαςία από τον Ανάδοχο και τουσ 

εργαηόμενουσ αυτοφ και ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα (απλά ι 

ευαίςκθτα) κα περιορίηεται αποκλειςτικά και μόνο ςτθν ζκταςθ και τον ςκοπό που επιβάλλει το 

αντικείμενο τθσ , όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτθν παροφςα Σφμβαςθ, και οφείλει να παράςχει θ 

Ανάδοχοσ. Κάκε μορφι επεξεργαςίασ κα εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ τθσ παροφςασ 

Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τισ τυχόν Αποφάςεισ ι Γνωμοδοτιςεισ τθσ Αρμόδιασ 

Εποπτικισ Αρχισ (Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα - ΑΡΔΡΧ) θ οποία ζχει ςυςτακεί 

ςφμφωνα με τον Ν. 2472/1997, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει και τισ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Τα αρχεία που δθμιουργοφνται με τθν ςυλλογι, επεξεργαςία και αποκικευςθ των Ρλθροφοριϊν που 

ενδζχεται να περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων 

και πλθροφοριϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, από τθν Ανάδοχο, ανικουν κατ' αποκλειςτικότθτα ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ βεβαιϊνει και εγγυάται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ότι κα λαμβάνει όλα τα 

απαραίτθτα οργανωτικά και τεχνικά μζτρα για τθν αςφάλεια των Ρλθροφοριϊν που ενδζχεται να 
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περιζχουν και προςωπικά δεδομζνα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφϊν αρχείων και 

πλθροφοριϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κακϊσ και για τθν προςταςία τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ 

καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ και κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ 

επεξεργαςίασ, ςτο πλαίςιο των κακθκόντων τθσ που πθγάηουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ. Ο Ανάδοχοσ 

δεςμεφεται δυνάμει τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ότι δεν κα διαβιβάςει ι/και κοινολογιςει τισ Ρλθροφορίεσ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (που ενδζχεται να περιζχουν και δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα) που τεκοφν 

υπόψθ τθσ κατά τθσ εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ ςε κανζναν τρίτο και δεν κα διαςυνδζςει τισ 

Ρλθροφορίεσ αυτζσ και γενικότερα όλα τα ανάλογων μορφϊν αρχεία και πλθροφορίεσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, με αρχεία άλλων εταιριϊν. Οι υποχρεϊςεισ τθσ παραγράφου αυτισ βαρφνουν τον Ανάδοχο και 

τυχόν ανάκεςθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ ι του ςυνόλου τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ςε υπεργολάβο τρίτο, όπωσ 

αναλυτικά ρυκμίηεται αυτό ςε άλλα άρκρα τθσ παροφςασ. 

Κατά τθ διάρκειά τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ δεν δφναται να ςυμμετζχει κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτον 

ςχεδιαςμό και ςτθν υλοποίθςθ των πράξεων των δικαιοφχων που ςχετίηονται με το αντικείμενο των 

υπθρεςιϊν που του ζχει ανατεκεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ και γενικά ςε δραςτθριότθτεσ αςυμβίβαςτεσ 

με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Πλεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο. 

 

Άρκρο 7 
Υποχρεϊςεισ Ανακζτουςασ Αρχισ 

Θ ανακζτουςα αρχι υπζχει τισ ακόλουκεσ υποχρεϊςεισ: 

 Να παραδίδει ςτον ανάδοχο ατελϊσ κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα 

κάκε ςτοιχείο που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει ςχετικό με τθν εκτζλεςθ 

του Ζργου χωρίσ να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του αναδόχου κακϊσ και να παρζχει ςτον 

ανάδοχο τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και διευκρινίςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν εκτζλεςθ του 

Ζργου. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου 

με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 Να ςυνδράμει τον ανάδοχο προκειμζνου να διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν 

εμπλεκόμενεσ Αρμόδιεσ Αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, εφόςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι 

απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του.  

 Να μθν ανακοινϊνει ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που δικαιοφνται να γνωρίηουν, 

πλθροφορίεσ που περιιλκαν ςε αυτιν κατά τθ διάρκεια και με τθν ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ και αφοροφν τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα ι μεκόδουσ καταςκευισ ι λειτουργίασ του 

Ζργου ι του αναδόχου. 

 
 

Άρκρο 8 
Εγγυθτικι Καλισ Εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ ο Ανάδοχοσ/οι Ανάδοχοι προςκόμιςε/αν ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι τθν υπ’ αρ. …………εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, με θμερομθνία …………του …………ςυνολικοφ 

φψουσ …………€ που αντιπροςωπεφει το 5% του ςυνολικοφ οικονομικοφ ανταλλάγματοσ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ, το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο ν.4412/2016 και 

ζχει χρόνο ιςχφοσ είκοςι οκτϊ (28) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 

παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ για οποιοδιποτε λόγο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται  να προςκομίςει εγγυθτικι 
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επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ που να καλφπτει το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ και επιπλζον τζςςερισ (4) 

μινεσ. 

Θ ανωτζρω εγγυθτικι Επιςτολι επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο ςτθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και με τθν οριςτικι 

παραλαβι του ζργου. 

Θ εγγυθτικι Επιςτολι εκδίδεται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων β και γ τθσ παρ 1 του άρκρου 14 του ν.4364/2016 (Α 13) 

που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου, ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκοςμίου Οργανιςμοφ Εμπορίου, 

που κυρϊκθκε με το ν.2513/1997 (Α 139) και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορεί, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχεται με γραμμάτιο του 

Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. 

Θ εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ που προςκόμιςε ο Ανάδοχοσ καταπίπτει: 

  α. όπου ρθτϊσ προβλζπεται από τθν παροφςα, τθν Διακιρυξθ και τον ν.4412/2016, 

  β.  ςε κάκε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςασ. 

 
 

Άρκρο 9 
Ρροχπολογιςμόσ 

Το ποςό του ΤΜΘΜΑΤΟΣ …. τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτισ …………………χιλιάδεσ………… ευρϊ (……….€) 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24 % *προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: ……………………..ευρϊ(………..€), ΦΡΑ: 
εβδομιντα τζςςερισ χιλιάδεσ διακόςια πενιντα ζξι ευρϊ (…………………€)+ 

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ελλάδα και τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) ςτο πλαίςιο του  Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 
Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) ΕΣΡΑ 2014-2020, ςφμφωνα με το 
κανονιςτικό πλαίςιο του Ν. 4314/2014 από Ριςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρ. 
ενάρικ. ζργου 2017ΣΕ33410002). 

 
Άρκρο 10 

Προι πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται τμθματικά μετά τθν οριςτικι παραλαβι κάκε μζρουσ των υπθρεςιϊν 

και των παραδοτζων, από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Συγκεκριμζνα, οι 

πλθρωμζσ κα πραγματοποιοφνται μετά τθν παραλαβι των παραδοτζων (τριμθνιαίων Εκκζςεων) 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των αντίςτοιχων παρουςιολογίων των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτον πίνακα: 

 
ΤΜΗΜΑ ….. 
 

Ραραδοτζο Χρόνοσ Ραράδοςθσ 
ςε μινεσ (από τθν 
υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ) 

Ροςοςτό επί του ςυμβατικοφ 
τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 

3 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ  
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γνωματεφςεισ,  Μελζτθ εκτίμθςθσ 
αντικτφπου αναφορικά με τισ επεξεργαςίεσ 
δπχ που διενεργικθκαν και πρόκειται να 
διενεργθκοφν ςφμφωνα με διεκνϊσ 
αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 
 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

6 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

9 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

12 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

15 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 

18 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 
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πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

21 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τριμθνιαία Αναφορά Ρροόδου & 
Ραρουςιολόγια, Εμπειρογνωμοςφνεσ, 
εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ 
γνωματεφςεισ, Επικαιροποίθςθ Μελζτθσ 
εκτίμθςθσ αντικτφπου αναφορικά με τισ 
επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με 
διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία (Οι οποίεσ 
υποβάλλονται ωσ Ραράρτθμα των 
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφορϊν Ρροόδου). 

24 Ιςοκατανεμθμζνο το 80% του 
οικονομικοφ τιμιματοσ 

Τελικι Ζκκεςθ  24 20% του οικονομικοφ τιμιματοσ 

 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Για όλεσ τισ πλθρωμζσ κα εκδίδονται τα απαραίτθτα νόμιμα παραςτατικά και δικαιολογθτικά και ο 
ανάδοχοσ κα προςκομίηει Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ, κακϊσ και ό,τι 
άλλο ζγγραφο του ηθτθκεί. Από κάκε τιμολόγιο του Αναδόχου κα γίνονται οι νόμιμεσ  παρακρατιςεισ 
ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον τρόπο 
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει), 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016, εφόςον εκδοκεί θ ςχετικι 
υπουργικι απόφαςθ μζχρι το χρονικό ςθμείο δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ, 
γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ επί του κακαροφ ποςοφ (8% ι 20%). 
 

 
Άρκρο 11 

Ραρακολοφκθςθ και παραλαβι του ζργου 

Θ παρακολοφκθςθ και παραλαβι του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ Διακιρυξθσ, από τθ  με 
αρ. πρωτ.................................................,  Ειδικι Επιτροπι για τθν παρακολοφκθςθ και παραλαβι 
ανακζςεων ενεργειϊν Τεχνικισ Υποςτιριξθσ Εφαρμογισ που ςυγκροτικθκε ειδικά για το ζργο. 

Θ Επιτροπι παρακολουκεί το ζργο του Αναδόχου και τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κακ’ όλθ τθ 
διάρκειά τθσ, ζχει τθν ευκφνθ για τθν παραλαβι των παραδοτζων, ενϊ ζχει δικαίωμα να ηθτά 
διευκρινίςεισ επί των παραδοτζων. Θ Επιτροπι εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβισ μετά από κάκε τμθματικι 
παράδοςθ. Κατά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και μετά τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου θ Επιτροπι 
εκδίδει Ρρωτόκολλο Ολοκλιρωςθσ και Οριςτικισ Ραραλαβισ του ζργου.  

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι  οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται 

πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ 

παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ 

παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και 

ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί 

ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ.  

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι 
παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό 
πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. Αν διαπιςτωκεί ότι 
επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου 
απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 
220 του ν. 4412/2016. 

Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Υπουργόσ 
Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων) με απόφαςι του μόνο ςτισ περιπτϊςεισ παραλαβισ με 
παρατθριςεισ ι απόρριψθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων. Θ απόφαςθ αυτι θ οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν 
από τθν θμερομθνία υποβολισ του παραδοτζου από τον ανάδοχο και δεν εκδοκεί  πρωτόκολλο 
παραλαβισ χωρίσ παρατθριςεισ ι πρωτόκολλο παραλαβισ με παρατθριςεισ, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του 

άρκρου 219 του ν. 4412/2016. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν 

ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
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τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόκεςμθσ 

παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

 
 

Άρκρο 12 
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα ζκπτωτου – Κυρϊςεισ - ιτρεσ 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 

από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 

ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ και θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται 

να απαιτιςει από αυτόν τθν αποκατάςταςθ κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ, κετικισ ι αποκετικισ ηθμίασ τθσ.  

Θ ανακζτουςα Αρχι δεν κα κεωρθκεί υπεφκυνθ για οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι διαφυγόντα κζρδθ υποςτεί ο 

Ανάδοχοσ από τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα.   

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 

ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3. τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει 

αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων 

που υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων,  ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, μπορεί να του 

επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν.4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε 

διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

Ροινικζσ ριτρεσ 
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Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ 

και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% των 

τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν παράδοςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΡΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΡΑ επί τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 

επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται 

με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 

τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ 

παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. Θ επιβολι 

ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 

 

Άρκρο 13 

Ρνευματικά Δικαιϊματα 

Πλα τα δεδομζνα, ζγγραφα, αρχεία, και πάςθσ φφςεωσ πλθροφορίεσ και άλλο υλικό, θλεκτρονικισ ι/ και 

ζντυπθσ μορφισ που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον ανάδοχο κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ κλπ. είναι εμπιςτευτικά και αποτελοφν ιδιοκτθςία τθσ ΑΑ. Πλο το υλικό που παράγεται από τον 

Ανάδοχο κατά τθ διάρκεια τθσ παροχισ των υπθρεςιϊν παραδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με 

το ςυμβατικό χρονοδιάγραμμά του, αλλά και κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ ι λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.   

Ο ανάδοχοσ μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, παραδίδει όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία 

ςτθν ΑΑ, μπορεί ωςτόςο να κρατά αντίγραφα αυτϊν, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιιςει ι να τα 

δθμοςιοποιιςει για ςκοποφσ άλλουσ πζραν των οριηόμενων ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ, χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ ΑΑ.  

Τα πνευματικά και ςυγγενικά δικαιϊματα επί του ςυνόλου των υπθρεςιϊν του Αναδόχου και των 

προϊόντων τουσ ρθτϊσ εκχωροφνται, παραχωροφνται και μεταβιβάηονται από τον παραπάνω ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι χωρίσ τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ πζραν τθσ προβλεπόμενθσ ςτθ ςχετικι 

ςφμβαςθ, θ οποία καλφπτει πλιρωσ τθν αξία τουσ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τα αποκλειςτικά πνευματικά ι/και ςυγγενικά δικαιϊματα όλων των υλικϊν, 

εντφπων και θλεκτρονικϊν και λοιπϊν παραδοτζων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχοσ δεν μπορεί να τα 

χρθςιμοποιεί, χωρίσ τθν ζγγραφθ άδεια τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει ότι, κατά τθν παροχι των υπθρεςιϊν, δεν χρθςιμοποιεί μελζτεσ ι προϊόντα τρίτων 

χωρίσ νόμιμθ άδεια. 

Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε 

κζμα ςχετικά με τα πνευματικά δικαιϊματα των παραδοτζων του ζργου ι των δθμιουργθμάτων που 

χρθςιμοποιικθκαν από το Ανάδοχο για τθν παραγωγι των παραδοτζων του, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει 
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να ειδοποιιςει γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να 

αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου και να 

αναλάβει με δικζσ του δαπάνεσ τυχόν δίκεσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, ο Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται αποκλειςτικά με κάκε δαπάνθ ι/και ζξοδα τα οποία 

κα κλθκεί να καταβάλει θ Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε 

δικαςτικισ δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του 

ζνδικου μζςου.   

Ο Ανάδοχοσ δθλϊνει επίςθσ ότι ςε περίπτωςθ που δθμιουργθκεί οποιαδιποτε διζνεξθ ι διαφορά, απ’ 

αυτζσ που περιγράφονται παραπάνω θ οποία κατά τθν κρίςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι δυνατόν να 

κζςει ςε κίνδυνο τθν ελεφκερθ και απρόςκοπτθ αξιοποίθςθ των υπθρεςιϊν υποχρεοφται αναντίρρθτα και 

το ταχφτερο δυνατόν, να προβεί ςε ενζργειεσ εξαςφαλιςτικζσ των δικαιωμάτων και ςυμφερόντων του και 

ειδικότερα, είτε να εξαςφαλίςει άμεςα τθν πλιρθ και αποδεδειγμζνθ απόλαυςθ όλων των δικαιωμάτων 

χριςθσ των παραδοτζων του ζργου, είτε να αντικακιςτά/τροποποιεί οριςμζνα ι όλα τα παραδοτζα του 

ζργου με άλλα που δεν παραβιάηουν δικαιϊματα τρίτων. Θ τυχόν αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ κα γίνεται 

κατόπιν τθσ ςυναίνεςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα υπό αντικατάςταςθ/τροποποίθςθ 

παραδοτζα, κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των υπθρεςιϊν  και να 

εξαςφαλίηουν τθν υλοποίθςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφθκε. 

   

 
Άρκρο 14 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 
Ο κφριοσ ανάδοχοσ αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ.  Επιπλζον, 
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ 
αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των 
τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 
ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  
 
 

Άρκρο 15 
Εκχϊρθςθ του ζργου 

Κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν κα μπορεί να εκχωριςει ι να μεταβιβάςει το ζργο ι μζροσ του ι 
οποιοδιποτε δικαίωμα ι υποχρζωςθ απορρζει από αυτό. Σε περίπτωςθ υπαναχϊρθςθσ για οποιοδιποτε 
λόγο ο Ανάδοχοσ απεκδφεται κάκε δικαιϊματόσ του για το ανωτζρω ςυμφωνθκζν τίμθμα. 

 
 

Άρκρο 16 
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Καταγγελία – Λφςθ ςφμβαςθσ 

Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ παραβιάςει οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οι οποίοι 
ςυμφωνοφνται όλοι ωσ ουςιϊδεισ και θ παραβίαςθ αυτι δεν είναι εφικτό από τθ φφςθ τθσ ι/ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ να αποκαταςτακεί, κακϊσ επίςθσ και ςε περίπτωςθ που ο 
Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τισ τελικζσ υποδείξεισ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κθρφξει τον 
Ανάδοχο ζκπτωτο και να απαιτιςει από αυτόν τθν αποκατάςταςθ κάκε άμεςθσ ι ζμμεςθσ, κετικισ ι 
αποκετικισ, υλικισ ι θκικισ ηθμίασ τθσ.  
Θ απόφαςθ περί εκπτϊςεωσ κα πρζπει να γνωςτοποιθκεί ςτον Ανάδοχο εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθ 
λιψθ τθσ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε μονομερι λφςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ με ζγγραφθ 
καταγγελία, οποτεδιποτε, πριν τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ του ζργου, νομίμωσ κοινοποιοφμενθ 
προσ τον Ανάδοχο προ δεκαπζντε (15) θμερϊν. Τα αποτελζςματα δε αυτισ τθσ καταγγελίασ επζρχονται 
μετά τθν πάροδο του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ. Θ παροφςα ςφμβαςθ λφεται αηθμίωσ και για τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, θ δε ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο περιορίηεται 
ςτθν καταβολι μόνο του μζρουσ τθσ αμοιβισ, που αντιςτοιχεί ςτισ μζχρι τθν θμζρα κατά τθν οποία 
επζρχονται τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ παραςχεκείςεσ από αυτόν υπθρεςίεσ και εκτελεςκείςεσ 
εργαςίεσ, απαλλαςςόμενθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ τθσ υποχρζωςθσ καταβολισ του υπολοίπου τθσ 
αμοιβισ του Αναδόχου, το οποίο δεν κατζςτθ ζωσ τότε απαιτθτό.  
Θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ τθν παροφςα ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
τιρθςθ προκεςμίασ, με απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο, εάν, οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ κθρυχκεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ ι τεκεί υπό εκκακάριςθ ι κακεςτϊσ 
διαχείριςθσ των πιςτωτϊν του.  
Στθν περίπτωςθ που ςυντρζξει ςπουδαίοσ λόγοσ για το Ελλθνικό Δθμόςιο ι γεγονόσ ανωτζρασ βίασ, θ 
ςφμβαςθ λφεται με τθν κοινοποίθςθ ζγγραφθσ διλωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο.  
Σε περίπτωςθ λφςθσ/λιξθσ τθσ ςφμβαςθσ, λόγω καταγγελίασ ι άλλωσ ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται 
οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ, παρά μόνο τθν αμοιβι του για τισ υπθρεςίεσ που ζχουν παραςχεκεί και 
παραλθφκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και μόνο για το μζχρι τθν λφςθ ι 
καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ χρονικό διάςτθμα. 

 
 
 

Άρκρο 17 
Ανωτζρα Βία 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, ο όροσ «ανωτζρα βία» κα νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίωσ τισ περιπτϊςεισ εκνικισ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, πολζμου και γενικότερα τισ περιπτϊςεισ, οι οποίεσ ςφμφωνα με τον Αςτικό Κϊδικα, 
ςυνιςτοφν καταςτάςεισ ανωτζρασ βίασ, και οι οποίεσ προκαλοφν κακυςτζρθςθ ι κακιςτοφν αδφνατθ τθν 
υλοποίθςθ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ εκ μζρουσ τθσ Αναδόχου. 
Πταν θ Ανάδοχοσ, λόγω ανωτζρασ βίασ, κωλφεται ι κακυςτερεί ςτθν εκτζλεςθ των υποχρεϊςεϊν τθσ, που 
απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, θ υποχρζωςθ τθσ Αναδόχου για εκτζλεςθ και παράδοςθ του 
Ζργου αναςτζλλεται και θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ παρατείνεται για όςο χρόνο ςυνεχίηει να υφίςταται θ 
κατάςταςθ ανωτζρασ βίασ. 
 

Άρκρο 18 
Τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που παρακολουκεί τθν εκτζλεςι τθσ. Τροποποιιςεισ ι 
αλλαγζσ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται εφόςον δεν είναι ουςιϊδεισ και δεν αλλοιϊνουν το φυςικό και 
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οικονομικό αντικείμενο (είδοσ, ποςότθτα, παραδοτζα, φψοσ ςφμβαςθσ) και πραγματοποιοφνται με 
ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα αποτελεί Ραράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
 
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ και αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε υπογράφεται από τουσ 
νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των ςυμβαλλομζνων ςε τρία όμοια πρωτότυπα ςε απλά φφλλα χάρτου . 
 

 
Άρκρο 19 

Συμβατικά ζγγραφα/ Βαρφτθτα εγγράφων 

Οι ςχζςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου, ρυκμίηονται από τθν παροφςα ςφμβαςθ, τθν 
ιςχφουςα νομοκεςία και όλα τα ζγγραφα, που ςχετίηονται με τθν εν λόγω υπθρεςία.  
Για τθν άρςθ τυχόν αμφιςβθτιςεων ι ςυγκρουόμενων ρυκμίςεων, εκτόσ από τουσ όρουσ, που 
αναφζρονται ειδικά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου, ςτο 
οποίο αυτι ςτθρίηεται, εκτόσ βεβαίωσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν, ιςχφουν και όλα τα 
παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με τθν ακόλουκθ ςειρά ιεραρχίασ: 
Α) θ παροφςα ςφμβαςθ 
Β) θ απόφαςθ ανάκεςθσ 
Γ) θ διακιρυξθ  
Δ) θ προςφορά του αναδόχου  
Ε) θ απόφαςθ κατακφρωςθσ  
Ππου προκφπτουν ερμθνευτικζσ ι οποιεςδιποτε άλλεσ αμφιςβθτιςεισ ι κενά ρυκμίςεων, ιςχφουν οι 
πλζον ευεργετικζσ, για τθν Ανακζτουςα Αρχι, ρυκμίςεισ. 
 

Άρκρο 20 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο 

Θ παροφςα Σφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αποκλειςτικι αρμοδιότθτα για τθν 

επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ μεταξφ των μερϊν που απορρζει από τθν παροφςα ζχουν τα Δικαςτιρια 

τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

Σε πιςτοποίθςθ των ανωτζρω θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ αναγνϊςκθκε υπογράφεται νομίμωσ από τα 

ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ωσ κατωτζρω. Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δφο 

παραμζνουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζνα λαμβάνει ο ανάδοχοσ.  

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 
Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

……………………….. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
 
 
 

............................................ 
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 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Αρ. Διακ.  2/2020 
υςτημικόσ αριθμόσ ΕΗΔΗ: ΣΜΗΜΑ 1: 89807, ΣΜΗΜΑ 2: 89808 

 
Η ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ, 

ΣΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΕΔΚΑ 
 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 
Δθμόςιο Διαγωνιςμό με τθν Ανοιχτι Διαδικαςία, για τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων με προχπολογιςμό 
ανϊτερο του ορίου εφαρμογισ τθσ Ενωςιακισ νομοκεςίασ για τθν υπθρεςία  

«φμβουλοσ Σεχνικήσ Τποςτήριξησ και Προγραμματιςμοφ τησ Επιτελικήσ Δομήσ ΕΠΑ, Σομζα 
Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ» ςε τμήματα: 

ΣΜΗΜΑ 1: «Τποςτήριξη Μονάδασ Α: 
χεδιαςμόσ και ζνταξη Πράξεων» 82.200,00€ (πλζον ΦΠΑ) 

ΣΜΗΜΑ 2: «Τποςτήριξη Μονάδων Β & Γ: 
Οικονομικήσ Διαχείριςησ και Παρακολοφθηςησ Πράξεων» 157.800,00€ (πλζον ΦΠΑ) 

υνολικό ποςό διακήρυξησ 240.000,00€ (πλζον ΦΠΑ) 
  
με κριτιριο ανάκεςθσ την πλζον ςυμφζρουςα από οικονομική άποψη προςφορά επί τη βάςη τησ 
βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ – τιμήσ. 
 

1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ:  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΠΙΣΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΠΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ, ΣΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ - ΕΔΚΑ 
Διεφκυνςθ: ολωμοφ 60, 10524 Ακινα 
Σθλζφωνο: 2105281144 – 2105281170 
 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ:  
Όλγα Καραγεωργίου, τθλ. 210 5281144,  e-mail: okarageorgiou@mou.gr 
 

3. ΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ:  
Παροχι Τπθρεςίασ.  
 

4. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ: 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ είναι θ επιλογι αναδόχου/ων προκειμζνου να υποςτθρίξουν 
τθν Επιτελικι Δομι ΕΠΑ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Τποκζςεων, Σομζα Κοινωνικισ 

mailto:okarageorgiou@mou.gr
mailto:okarageorgiou@mou.gr
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Αλλθλεγγφθσ, να ανταποκρικεί, α) ςτισ αρμοδιότθτζσ τθσ όπωσ αυτζσ απορρζουν από το άρκρο 16 και 
17 του Ν.4314/2014, β) ςτο ρόλο τθσ ωσ Δικαιοφχοσ Πράξεων (ςυμπεριλαμβανομζνων Πράξεων 
Σεχνικισ Βοικειασ),  γ) να προςφζρει τθν υποςτιριξι τθσ ςε περιπτϊςεισ που υποκακιςτά αδφναμουσ 
Δικαιοφχουσ, δ) ςτο ρόλο τθσ ωσ επιςπεφδων φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των απαιτιςεων των 
αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ, οι οποίοι αποτελοφν τισ προχποκζςεισ για τθν 
χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ περιόδου 2021 ζωσ 2027 και ε) ςτο ςχεδιαςμό των δράςεων ςτον 
τομζα τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ που κα ςυμπεριλθφκοφν ςτα επιχειρθςιακά προγράμματοσ τθσ 
νζασ προγραμματικισ περιόδου.  
 
Ειδικότερα:  

ΣΜΗΜΑ 1: Τποςτήριξησ Μονάδασ Α: χεδιαςμόσ και Ζνταξη Πράξεων 

Ο φμβουλοσ Τποςτιριξθσ κα υποβοθκιςει τθν Τπθρεςία ςε δράςεισ και ενζργειεσ όπωσ ενδεικτικά:  

1. Τποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ ςτθν επικαιροποίθςθ και τθν ανάλυςθ ςυνιςτωςϊν 
που ςχετίηονται με κζματα ςτρατθγικισ και ςχεδιαςμοφ παρεμβάςεων του τομζα Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ για τθ νζα Προγραμματικι Περίοδο 2021-2027 

2. Τποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ ωσ επιςπεφδων φορζασ για τθν εκπλιρωςθ των 
απαιτιςεων των αναγκαίων όρων ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ οι οποίοι αποτελοφν τισ 
προχποκζςεισ για τθν χρθματοδότθςθ των ζργων τθσ περιόδου 2021 ζωσ 2027  

3. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθ ςυλλογι, αποδελτίωςθ και προτεραιοποίθςθ προτάςεων για Πράξεισ 
που εμπίπτουν ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και πρόκειται να εναχκοφν για 
χρθματοδότθςθ ςτο ΕΠΑ 2014 – 2020  

4. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθ ςυλλογι, αποδελτίωςθ και προτεραιοποίθςθ προτάςεων για Πράξεισ 
που εμπίπτουν ςτον τομζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και πρόκειται να προτακοφν για 
χρθματοδότθςθ ςε άλλα ευρωπαϊκά χρθματοδοτικά μζςα ϊςτε να αξιοποιοφνται ςυνδυαςτικά 
πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυνζργιασ και τθσ ςτόχευςθσ ςτθν 
υλοποίθςθ των δράςεων τθσ τρατθγικισ για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ. 

5. Τποςτιριξθ τθσ Επιτελικισ Δομισ ΕΔΚΑ κατά το ςχεδιαςμό, εξειδίκευςθ ι τθν επικαιροποίθςθ  
Πράξεων/Τποζργων και  Δράςεων που ςχετίηονται με κζματα κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ και τον 
Εκνικό Μθχανιςμό, ςε ςχζςθ με τθ χρθματοδότθςι τουσ από το ΕΠΑ 2014-2020  

6. τον ςχεδιαςμό και ςτον προγραμματιςμό Πράξεων/ Δράςεων του Τπουργείου ςτουσ τομείσ 
αρμοδιότθτά τθσ, ςε ςχζςθ με το ΕΠΑ 2014-2020. 

7. τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ των Πράξεων και επίτευξθσ των ςχετικϊν 
δεικτϊν. 

8. ε ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ των φορζων που εποπτεφονται από το Τπουργείο ςτθν 
ωρίμανςθ εν δυνάμει επιλζξιμων δράςεων και ςτθν υποβολι αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ ςε 
ςχετικζσ Προςκλιςεισ. 

9. τθ ςφνταξθ ςχεδίων αποφάςεων και ςχεδίων λοιπϊν κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν εγγράφων 
που ςχετίηονται με τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτελικισ Δομισ. 

ΣΜΗΜΑ 2: Τποςτήριξη Μονάδων Β και Γ: Οικονομικήσ Διαχείριςησ και Παρακολοφθηςησ Πράξεων 

Ο φμβουλοσ Τποςτιριξθσ κα υποβοθκιςει τθν Τπθρεςία ςε δράςεισ και ενζργειεσ όπωσ ενδεικτικά:  

1. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτο πλαίςιο τεχνικισ υποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ, 
ολοκλιρωςθ και λογιςτικό κλείςιμο των ςυγχρθματοδοτοφμενων Πράξεων ΕΠΑ ςτα οποία θ 
Τπθρεςία ζχει οριςκεί ωσ δικαιοφχοσ, όπωσ ενδεικτικά:  

 τθν εκπόνθςθ Σεχνικϊν Δελτίων Πράξεων και Τποζργων κακϊσ και τθν τροποποίθςθ 
αυτϊν,  

 τθν ανάλθψθ των νομικϊν δεςμεφςεων των Τποζργων, που ανατίκενται ςε 
εξωτερικοφσ αναδόχουσ (θ υπθρεςία αυτι περιλαμβάνει τθν υποςτιριξθ ςτθν 
εκπόνθςθ ςχεδίων τευχϊν δθμοπράτθςθσ, ειδικότερα ςτα ηθτιματα που αφοροφν 
ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των τευχϊν),  
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 τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των Πράξεων και των Τποζργων, τθ λογιςτικι 
παρακολοφκθςθ τουσ, τθν εκπόνθςθ και επικαιροποίθςθ των χρονοδιαγραμμάτων 
τουσ και τθ ςυγκζντρωςθ και επεξεργαςία των ςτοιχείων προόδου τουσ, κακϊσ και 
των δεικτϊν επίτευξθσ των ςτόχων τουσ,  

 τθν παραγωγι των τακτικϊν και εκτάκτων αναφορϊν και εκκζςεων προσ τθν οικεία 
Διαχειριςτικι Αρχι και άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ,  

 τθν ανάλυςθ κινδφνων και αιτιϊν κακυςτεριςεων που ενδεχόμενα προκφπτουν κατά 
τθν υλοποίθςθ των Πράξεων και των Τποζργων και τθ διατφπωςθ προτάςεων για τθν 
ζγκαιρθ και αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, 

 τον ζγκαιρο εντοπιςμό τεχνικϊν και άλλων προβλθμάτων που μπορεί να κζςουν ςε 
κίνδυνο τθν υλοποίθςθ των Πράξεων, εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν, 
ποιοτικϊν και οικονομικϊν ορίων και υποβολι τεχνικοοικονομικϊν ειςθγιςεων προσ 
τισ Επιτροπζσ Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ,   

 τθ ςφνταξθ τεκμθριωμζνων τεχνικο-οικονομικϊν ειςθγιςεων για ειδικά τεχνικά ι 
επιχειρθςιακά κζματα ι προχποκζςεισ που προκφπτουν από τισ ανάγκεσ 
υλοποίθςθσ, 

 τθν εκτζλεςθ των απαιτουμζνων ενεργειϊν και τθν παραγωγι των απαιτουμζνων 
εντφπων και δθλϊςεων για τθν ολοκλιρωςθ των ζργων,  

 τθν ανταπόκριςθ ςτουσ ελζγχουσ που διενεργοφνται από τα αρμόδια εκνικά και 
κοινοτικά όργανα κακϊσ και τθ ςυμμόρφωςθ ςτα αποτελζςματα των ελζγχων αυτϊν, 

 τθν παροχι υποςτιριξθσ ςε κζματα δθμοςίων ςυμβάςεων που ςχετίηονται με ζργα 
τθσ ΕΔΚΑ 

 τθ ςφνταξθ ενδιάμεςων εκκζςεων εςωτερικισ αξιολόγθςθσ αντίςτοιχεσ προσ τισ 
φάςεισ υλοποίθςθσ των ζργων του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ 

2. Τποςτιριξθ ςτο ςυντονιςμό των εμπλεκομζνων ςτο ζργο διοικθτικϊν τμθμάτων με ςτόχο τθ 
μεγιςτοποίθςθ των ωφελειϊν και τθν επίςπευςθ των δράςεων αποτελεςματικισ υλοποίθςθσ. 

3. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςχετικά με κζματα που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ 
ςυςτθμάτων λιψθσ απόφαςθσ και διαχείριςθσ πλθροφοριϊν (πλθροφοριακά ςυςτιματα). 

4. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν «διοίκθςθσ ζργου» προσ τθ Γενικι Γραμματεία 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.  

5. Τποςτιριξθ τθσ ΕΔΚΑ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν «διοίκθςθσ ζργου» προσ τθν ΗΔΙΚΑ για τα ζργα 
του Εκνικοφ Μθχανιςμοφ ςτα οποία ορίηεται ωσ υμπράττων Φορζασ.  

6. Εκπόνθςθ προτάςεων βελτίωςθσ, εμπειρογνωμοςυνϊν και αναφορϊν ςε εξειδικευμζνα 
κζματα που αφοροφν ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατόπιν ςχετικϊν αιτθμάτων 
τθσ, κακϊσ και ςε εξειδικευμζνα κζματα που άπτονται των αρμοδιοτιτων τθσ ΕΔΚΑ και τθσ 
Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Ζνταξθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ Διεφκυνςθσ 
Καταπολζμθςθσ τθσ φτϊχειασ .  

 
Σα παραδοτζα του αναδόχου περιλαμβάνουν: 
Παραδοτζα του ζργου του υμβοφλου Τποςτιριξθσ για τα ΣΜΗΜΑΣΑ 1 και 2 είναι τα ακόλουκα: 

1. Οκτϊ (8) Σριμθνιαίεσ Αναφορζσ Προόδου (και Παρουςιολόγια για το Σμιμα 2). Ο Τ οφείλει 
να ςυντάςςει προγραμματικζσ και απολογιςτικζσ τριμθνιαίεσ αναφορζσ προόδου. Οι 
αναφορζσ αυτζσ κα περιζχουν αναλυτικά: 

 απολογιςμό των εργαςιϊν που ζχουν υλοποιθκεί τον προθγοφμενο τρίμθνο, και τθσ 
εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ςυμβοφλου, 

 αναλυτικό προγραμματιςμό των εργαςιϊν που αναμζνεται να υλοποιθκοφν ςτο 
χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν επόμενθ αναφορά προόδου, όπωσ επίςθσ και τθσ 
αναμενόμενθσ να υλοποιθκεί εργαςίασ ςε ανκρωπομινεσ από κάκε μζλοσ τθσ 
ομάδασ του ςυμβοφλου,  
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 καταγραφι και επαρκι ανάλυςθ των αιτιϊν που προκαλοφν αποκλίςεισ από τον 
αρχικό προγραμματιςμό, και ανακεωρθμζνα χρονοδιαγράμματα εργαςιϊν όπωσ 
αυτά προκφπτουν ωσ ςυνζπεια των αποκλίςεων αυτϊν, 

 εντοπιςμό και καταγραφι απρόβλεπτων ςυμβάντων που προζκυψαν κατά το 
προθγοφμενο δίμθνο και τα οποία μπορεί να επθρεάςουν τθν πρόοδο ι τθν ποιότθτα 
των ζργων και τα οποία απαιτοφν προςοχι ςτο χειριςμό και τισ επιπτϊςεισ τουσ, και 
υποβολι αντίςτοιχων προτάςεων / λφςεων, 

 εκτίμθςθ αντίκτυπου αναφορικά με τισ επεξεργαςίεσ δπχ που διενεργικθκαν και 
πρόκειται να διενεργθκοφν ςφμφωνα με διεκνϊσ αποδεκτι μεκοδολογία.  

Οι αναφορζσ αυτζσ κα περιλαμβάνουν ςυγκεντρωτικό απολογιςμό των υπθρεςιϊν του Τ 
και τα αποτελζςματα των εργαςιϊν του, δθλαδι τισ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και τα 
παραδοτζα προϊόντα κατά τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των 
τριμθνιαίων αναφορϊν του, ο Τ κα πρζπει να περιλαμβάνει τεκμθρίωςθ ςχετικά με: 

 Πίνακα ενδεχομζνων κινδφνων, εκτιμιςεισ πικανοτιτων προζλευςισ τουσ, 
αποτίμθςθ τθσ επίδραςισ τουσ και προτάςεισ εναλλακτικϊν λφςεων (risκ analysis), 

 Αξιολόγθςθ τθσ πορείασ των ζργων μζχρι τθν περίοδο αναφοράσ, 

 Γνωμοδοτιςεισ/νομικζσ γνωματεφςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ των 
ζργων. 

2. Σελικι Ζκκεςθ, με τθν υποβολι τθσ τελευταίασ «Αναφοράσ Εργαςιϊν» για τθν τελευταία 
περίοδο ςυνυποβάλλεται και το Παραδοτζο «Σελικι Ζκκεςθ», ςτθν οποία κα περιλαμβάνεται 
ο ςυνολικόσ απολογιςμόσ των εργαςιϊν του υμβοφλου για το ςφνολο του ζργου του. 

3. Εμπειρογνωμοςφνεσ, εκκζςεισ, προτάςεισ και ςυμβουλζσ/νομικζσ γνωματεφςεισ, ςφμφωνα 
με τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, οι οποίεσ υποβάλλονται  ωσ Παράρτθμα    των 
Σριμθνιαίων    Εκκζςεων Αναφορϊν Προόδου. (Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 
ςυντάςςει μελζτεσ/εμπειρογνωμοςφνεσ. Ο Ανάδοχοσ μετά από ζγγραφο αίτθμα τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ κα εκπονεί εμπειρογνωμοςφνεσ για κζματα που κα ορίηονται ςτο ςχετικό 
ζγγραφο. το αίτθμα κα περιγράφεται το αντικείμενο τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ, το 
χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ εμπειρογνωμοςφνθσ και ο απαιτοφμενοσ ανκρωποχρόνοσ. Οι 
εμπειρογνωμοςφνεσ κα εκπονοφνται από ςτελζχθ που κα υποδεικνφονται από τον Ανάδοχο 
κατά περίπτωςθ και κα εγκρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τθν θγεςία του 
Τπουργείου. ε περίπτωςθ που οι ανάγκεσ των εμπειρογνωμοςυνϊν απαιτοφν ςυμπλιρωςθ 
των ειδικοτιτων των εμπειρογνωμόνων, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει τουσ 
εμπειρογνϊμονεσ με τθν απαιτοφμενθ εμπειρία για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των 
εμπειρογνωμοςυνϊν). 

 
5. ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ/ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  

ΕΔΚΑ - ΑΘΗΝΑ, ολωμοφ 60, Σ.Κ. 10432 
 

6. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΤΜΒΑΕΙ (CPV):  
72224000-1 «Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα διαχείριςθσ ζργων» 
 

7. ΚΑΣΑΝΟΜΗ Ε ΣΜΗΜΑΣΑ: ΝΑΙ 
ΣΜΗΜΑ 1: «Τποςτιριξθσ Μονάδασ Α: χεδιαςμόσ και ζνταξθ Πράξεων» εκτιμϊμενθσ αξίασ 82.200,00€ 
πλζον ΦΠΑ 24%  19.728,00€ (101.928,00€)  
ΣΜΗΜΑ 2: « Τποςτιριξθ Μονάδων Β & Γ: Οικονομικισ Διαχείριςθσ και Παρακολοφκθςθσ Πράξεων» 
εκτιμϊμενθσ αξίασ 157.800,00€ πλζον ΦΠΑ 24% 37.872,00€ (ςυνολικό ποςό με ΦΠΑ 195.672,00€) 
Προςφορζσ υποβάλλονται για ζνα μόνο τμιμα. 
 

8. ΘΑ ΛΗΦΘΟΤΝ ΤΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ: ΟΧΙ 
 

9. ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΟΟΣΗΣΑ Ή ΕΚΣΑΗ:  
Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των διακοςίων ενενιντα επτά χιλιάδων 
εξακοςίων ευρϊ (297.600,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24 % *προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 
διακόςιεσ ςαράντα χιλιάδεσ ευρϊ (240.000,00€), ΦΠΑ: πενιντα επτά χιλιάδεσ εξακόςια ευρϊ 
(57.600,00€)+. 
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Η Α.Α. διατθρεί το δικαίωμα παράταςθσ του χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ του ζργου κατά ζξι (6) 
μινεσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ, χωρίσ τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του φυςικοφ και του οικονομικοφ 
αντικειμζνου 
 

10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Ή ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ:  
Είκοςι τζςςερισ μινεσ (24) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

11. ΠΑΡΟΧΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΤΗΕΙ ΠΟΤ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ:  

 Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ για κάκε τμιμα 
τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το ΦΠΑ, δθλαδι ςτο ποςό 1.644,00€ για το ΣΜΗΜΑ 1 και ςτο ποςό 
3.156,00 για το ΣΜΗΜΑ 2. 

 Εγγυητική Επιςτολή Καλήσ Εκτζλεςησ, φψουσ 5% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ προ ΦΠΑ.  
 

12. ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ:  
Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο) και 
από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ ςφμφωνα με το κανονιςτικό πλαίςιο του Ν. 4314/2014 από 
Πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2017Ε33410002, MIS 
5006640, κωδ. ΑΕ/Ε3341). 
 

13. ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΣΗΕΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ 
ΣΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΟΤ Ε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΜΗΣΡΩΑ:  
φμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Διακιρυξθσ, άρκρο 2, παρ. 2.2.4. 
 

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
Eλάχιςτθ απαίτθςθ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ ικανότθτασ, επί ποινι αποκλειςμοφ, είναι οι 
οικονομικοί φορείσ ι τα μζλθ τθσ ζνωςθσ/ κοινοπραξίασ (ακροιςτικά), να ζχουν μζςο ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν τουλάχιςτον ίςο με το 150% του προχπολογιςμοφ, του τμήματοσ τησ ςφμβαςησ για το 
οποίο υποβάλλουν προςφορά  (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ), κατά τισ τρεισ (3) τελευταίεσ 
οικονομικζσ χριςεισ (2017, 2018, 2019), ιτοι: 

α) για το ΣΜΗΜΑ 1, εκατόν πενιντα δφο χιλιάδεσ οκτακόςια ενενιντα δφο ευρϊ (152.892,00€),   

β) για το ΣΜΗΜΑ 2, διακόςιεσ ενενιντα τρείσ χιλιάδεσ πεντακόςια οκτϊ ευρϊ  (293.508,00€). 

ε περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 
οικονομικϊν χρήςεων, τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ οικονομικζσ χριςεισ 
δραςτθριοποιείται, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςο με το 150% του προχπολογιςμοφ του Ζργου 
για το ΣΜΗΜΑ 1 ι για το ΣΜΗΜΑ 2 (ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ) .  

Αν ο υποψιφιοσ ζχει διαχειριςτικι χριςθ διαφορετικι (πχ 01/07/2017 ζωσ 30/06/2018) και δεν ζχει 

ιςολογιςμό το 2019 μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ βάςθ και το 2016.  

ε περίπτωςθ ζνωςθσ /κοινοπραξίασ, θ παραπάνω προχπόκεςθ μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από 
όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
 

15. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ: 

O οικονομικόσ φορζασ πρζπει να πλθροί ςωρευτικά και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, τισ παρακάτω 
ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, ςτο Διαγωνιςμό:  

-Να διακζτουν τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ, δομι και μζςα, ϊςτε να αντεπεξζλκει επιτυχϊσ ςτισ 
απαιτιςεισ του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

-Να καλφπτουν κατά την τελευταία τριετία, όλεσ τισ απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα 
Προκιρυξθ και να ζχουν αποδεδειγμζνεσ ικανότθτεσ, εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και ςθμαντικι εμπειρία, 
ςυμπεριλαµßανομζνθσ και εμπειρίασ ςε φορείσ του δθμόςιου τομζα, ακροιςτικά,  ςε ολοκλιρωςθ 
ζργων που αφοροφν ςε: 

ΣΜΗΜΑ 1: Τποςτήριξη Μονάδασ Α: χεδιαςμόσ και Ζνταξη Πράξεων 

  ▪ Εκπόνθςθ ςτρατθγικϊν ςχεδίων και διαμόρφωςθ προτάςεων πολιτικισ ςτον τομζα τθσ 
κοινωνικισ πολιτικισ. 
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  ▪ χεδιαςμό ι/και ανακεϊρθςθ ι/και αξιολόγθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων από 
Διακρωτικά Σαμεία τθσ ΕΕ (Επιχειρθςιακά Προγράμματα ΕΠΑ, κλπ). 

  ▪ χεδιαςμό και εξειδίκευςθ παρεμβάςεων ςτον τομζα τθσ Κοινωνικισ Πολιτικισ. 

  ▪ Ζργα υμβοφλου Σεχνικισ Τποςτιριξθσ για ςχεδιαςμό, ωρίμανςθ, ζνταξθ, ζργων διαρκρωτικϊν 
ταμείων.  

Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τελευταία τριετία τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφζσ με το αντικείμενο του 
τμιματοσ, με ςυμβατικι αξία ίςθ τουλάχιςτον με το 100% του προχπολογιςμοφ του 
προκθρυςςόμενου τμιματοσ. 

ΣΜΗΜΑ 2: Τποςτήριξη Μονάδων Β και Γ: Οικονομικήσ Διαχείριςησ και Παρακολοφθηςησ Πράξεων 

  ▪ Ζργα υμβοφλου Σεχνικισ Τποςτιριξθσ για τθν παρακολοφκθςθ, διαχείριςθ , τθν ολοκλιρωςθ 
και το λογιςτικό κλείςιμο ζργων ΕΔΕΣ.  

Να ζχουν ολοκλθρϊςει τθν τελευταία τριετία τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςυναφζσ με το αντικείμενο 
του τμιματοσ, με ςυμβατικι αξία ίςθ τουλάχιςτον με το 100% του προχπολογιςμοφ του 
προκθρυςςόμενου τμιματοσ. 

ε περίπτωςθ Ζνωςθσ, θ απαίτθςθ αυτι μπορεί να καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 

Ωσ ολοκλιρωςθ ενόσ ζργου με επιτυχία νοείται θ εντόσ χρονοδιαγράμματοσ, προχπολογιςμοφ, 
προδιαγραφϊν ποιότθτασ, υλοποίθςθ ενόσ ζργου.  
 

16. ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ:  
Ανοικτι. 
 

17. ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ:  
Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά επί τθ βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 
τιμισ 
 

18. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΣΕΤΧΟΤ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ:  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλαμβάνουν το ςχετικό Σεφχοσ Διακιρυξθσ και οποιοδιποτε άλλο 
ςχετικό με τον Διαγωνιςμό ζγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τθ διαδικτυακι ςελίδα του ΕΗΔΗ, Α/Α 
ςυςτήματοσ: ΣΜΗΜΑ 1: 89807, ΣΜΗΜΑ 2: 89808. 
 

19. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  
Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ). Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ υποψιφιουσ θλεκτρονικά, 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Η.ΔΗ.. μζχρι τθν Σετάρτθ 15/04/2020 
και Ώρα Ελλάδοσ 12:00. 
 

20. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΣΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΠΡΟΦΤΓΗ:  
Η Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν.  
 

21. ΓΛΩΕ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ:  
Ελλθνικι. 
 

22. ΕΛΑΧΙΣΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΧΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ:  
Εννζα (9) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
 

23. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ:  
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται θλεκτρονικά ςτθν πλατφόρμα του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΗΔΗ) μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν, τθν Δευτζρα 27/04/2020 και ϊρα 12:00. 

                                                                                      
                                                                                                                         Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ  

                                                                                                                           ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
                         ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 
                                                                                                                             ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ 
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Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΔΚΑ
Ταχ. διεύθυνση: ΣΟΛΩΜΟΥ 60
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL
Ταχ. κωδικός: 10432
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: okarageorgiou@mou.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2105281144
Φαξ:  +30 2105281146
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.edka.gov.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.edka.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» σε δύο (2) τμήματα
Αριθμός αναφοράς: 2/2020

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72224000

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

mailto:okarageorgiou@mou.gr
www.edka.gov.gr
www.edka.gov.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της ΕΔΚΑ. Ειδικότερα,
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου/ων προκειμένου να υποστηρίξουν την
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
να ανταποκριθεί, α) στις αρμοδιότητές της όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 16 και 17 του Ν.4314/2014, β)
στο ρόλο της ως Δικαιούχος Πράξεων (συμπεριλαμβανομένων Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας), γ) να προσφέρει
την υποστήριξή της σε περιπτώσεις που υποκαθιστά αδύναμους Δικαιούχους, δ) στο ρόλο της ως επισπεύδων
φορέας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των αναγκαίων όρων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, οι
οποίοι αποτελούν τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των έργων της περιόδου 2021 έως 2027 και ε) στο
σχεδιασμό των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που θα συμπεριληφθούν στα επιχειρησιακά
προγράμματος της νέας προγραμματικής περιόδου. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 2 τμήματα.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 240 000.00 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα μόνο τμήμα
Μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα: 1

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υποστήριξη Μονάδας Α: Σχεδιασμός και ένταξη Πράξεων
Αριθμός τμήματος: 1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σολωμού 60, 10432 Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Σύμβουλος Υποστήριξης θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία σε δράσεις και ενέργειες όπως ενδεικτικά:
1. Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΔΚΑ στην επικαιροποίηση και την ανάλυση συνιστωσών που σχετίζονται
με θέματα στρατηγικής και σχεδιασμού παρεμβάσεων του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη νέα
Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
2. Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΔΚΑ ως επισπεύδων φορέας για την εκπλήρωση των απαιτήσεων
των αναγκαίων όρων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης οι οποίοι αποτελούν τις προϋποθέσεις για την
χρηματοδότηση των έργων της περιόδου 2021 έως 2027
3. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ στη συλλογή, αποδελτίωση και προτεραιοποίηση προτάσεων για Πράξεις που
εμπίπτουν στον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρόκειται να εναχθούν για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2014
– 2020
4. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ στη συλλογή, αποδελτίωση και προτεραιοποίηση προτάσεων για Πράξεις που
εμπίπτουν στον τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και πρόκειται να προταθούν για χρηματοδότηση σε
άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα ώστε να αξιοποιούνται συνδυαστικά πηγές χρηματοδότησης για τη
μεγιστοποίηση της συνέργιας και της στόχευσης στην υλοποίηση των δράσεων της Στρατηγικής για την
Κοινωνική Ένταξη.
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5. Υποστήριξη της Επιτελικής Δομής ΕΔΚΑ κατά το σχεδιασμό, εξειδίκευση ή την επικαιροποίηση Πράξεων/
Υποέργων και Δράσεων που σχετίζονται με θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και τον Εθνικό Μηχανισμό, σε
σχέση με τη χρηματοδότησή τους από το ΕΣΠΑ 2014-2020
6. Στον σχεδιασμό και στον προγραμματισμό Πράξεων/ Δράσεων του Υπουργείου στους τομείς αρμοδιότητά
της, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020.
7. Στην παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των Πράξεων και επίτευξης των σχετικών δεικτών.
8. Σε ενέργειες για την υποστήριξη των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο στην ωρίμανση εν δυνάμει
επιλέξιμων δράσεων και στην υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης σε σχετικές Προσκλήσεις.
9. Στη σύνταξη σχεδίων αποφάσεων και σχεδίων λοιπών κανονιστικών και διοικητικών εγγράφων που
σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 82 200.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη με κωδικό ΟΠΣ MIS 5006640,ΣΑΕ
3341, ενάριθμος έργου 2017ΣΕ33410002

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:
Υποστήριξη Μονάδων Β & Γ: Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων
Αριθμός τμήματος: 2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
72224000

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Σολωμού 60, 10432 Αθήνα

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Ο Σύμβουλος Υποστήριξης θα υποβοηθήσει την Υπηρεσία σε δράσεις και ενέργειες όπως ενδεικτικά:
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1. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ στο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης για την παρακολούθηση, διαχείριση, ολοκλήρωση
και λογιστικό κλείσιμιο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ στα οποία η Υπηρεσία έχει ορισθεί ως
δικαιούχος, όπως ενδεικτικά:
• την εκπόνηση Τεχνικών Δελτίων Πράξεων και Υποέργων καθώς και την τροποποίηση αυτών,
• την ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων των Υποέργων, που ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους (η
υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την υποστήριξη στην εκπόνηση σχεδίων τευχών δημοπράτησης, ειδικότερα στα
ζητήματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών),
• την παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων και των Υποέργων, τη λογιστική παρακολούθηση τους,
την εκπόνηση και επικαιροποίηση των χρονοδιαγραμμάτων τους και τη συγκέντρωση και επεξεργασία των
στοιχείων προόδου τους, καθώς και των δεικτών επίτευξης των στόχων τους,
• την παραγωγή των τακτικών και εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς την οικεία Διαχειριστική Αρχή και
άλλες αρμόδιες αρχές,
• την ανάλυση κινδύνων και αιτιών καθυστερήσεων που ενδεχόμενα προκύπτουν κατά την υλοποίηση των
Πράξεων και των Υποέργων και τη διατύπωση προτάσεων για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή
τους,
• τον έγκαιρο εντοπισμό τεχνικών και άλλων προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση
των Πράξεων, εντός των προβλεπόμενων χρονικών, ποιοτικών και οικονομικών ορίων και υποβολή
τεχνικοοικονομικών εισηγήσεων προς τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής,
• τη σύνταξη τεκμηριωμένων τεχνικο-οικονομικών εισηγήσεων για ειδικά τεχνικά ή επιχειρησιακά θέματα ή
προϋποθέσεις που προκύπτουν από τις ανάγκες υλοποίησης,
• την εκτέλεση των απαιτουμένων ενεργειών και την παραγωγή των απαιτουμένων εντύπων και δηλώσεων για
την ολοκλήρωση των έργων,
• την ανταπόκριση στους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα καθώς και τη
συμμόρφωση στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών,
• την παροχή υποστήριξης σε θέματα δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με έργα της ΕΔΚΑ
• τη σύνταξη ενδιάμεσων εκθέσεων εσωτερικής αξιολόγησης αντίστοιχες προς τις φάσεις υλοποίησης των έργων
του Εθνικού Μηχανισμού
2. Υποστήριξη στο συντονισμό των εμπλεκομένων στο έργο διοικητικών τμημάτων με στόχο τη μεγιστοποίηση
των ωφελειών και την επίσπευση των δράσεων αποτελεσματικής υλοποίησης.
3. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων
λήψης απόφασης και διαχείρισης πληροφοριών (πληροφοριακά συστήματα).
4. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ στην παροχή υπηρεσιών «διοίκησης έργου» προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
5. Υποστήριξη της ΕΔΚΑ στην παροχή υπηρεσιών «διοίκησης έργου» προς την ΗΔΙΚΑ για τα έργα του Εθνικού
Μηχανισμού στα οποία ορίζεται ως Συμπράττων Φορέας.
6. Εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης, εμπειρογνωμοσυνών και αναφορών σε εξειδικευμένα θέματα που
αφορούν στις αρμοδιότητες της Αναθέτουσας Αρχής κατόπιν σχετικών αιτημάτων της, καθώς και σε
εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔΚΑ και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της φτώχειας .

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 157 800.00 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 24
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Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Η σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 Πράξη με κωδικό ΟΠΣ MIS 5006640, ΣΑΕ
3341, ενάριθμος έργου 2017ΣΕ33410002

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού
για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί
να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους
καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου
επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά
μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό
μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ελάχιστη απαίτηση οικονομικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι οι οικονομικοί
φορείς ή τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας (αθροιστικά), να έχουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον
ίσο με το 150% του προϋπολογισμού, του τμήματος της σύμβασης για το οποίο υποβάλλουν προσφορά
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), κατά τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018, 2019), ήτοι:
α) για το ΤΜΗΜΑ 1, εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ (152.892,00€),
β) για το ΤΜΗΜΑ 2, διακόσιες ενενήντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (293.508,00€).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών οικονομικών
χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να
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είναι τουλάχιστον ίσο με το 150% του προϋπολογισμού του Έργου για το ΤΜΗΜΑ 1 ή για το ΤΜΗΜΑ 2
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) .
Αν ο υποψήφιος έχει διαχειριστική χρήση διαφορετική (πχ 01/07/2017 έως 30/06/2018) και δεν έχει ισολογισμό
το 2019 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και το 2016.

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
-Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης
-Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο,συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του προσαρτήματος Α' του ν.4412/2016
-Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του, ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα
μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το έργο ή μέρος του ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει
από αυτό. Σε περίπτωση υπαναχώρησης για οποιονδήποτε λόγο, ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του
για το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα.

III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 15/04/2020
Τοπική ώρα: 12:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
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IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 9 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 27/04/2020
Τοπική ώρα: 12:00
Τόπος:
Σολωμού 60, 10432 Αθήνα, 9ος όροφος

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΑΕΠΠ)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ)
δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση
αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση
παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την
επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Θηβών 196-198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Κτίριο Κεράνης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr/
mailto:aepp@aepp-procurement.gr
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Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
10/03/2020

http://www.aepp-procurement.gr
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] ENOTICES-ECAS_n00294ew/2020-034288

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΔΚΑ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997083893
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.edka.gov.gr
Πόλη: Αθήνα
Οδός και αριθμός: Σολωμού 60
Ταχ. κωδ.: 10432
Αρμόδιος επικοινωνίας: Όλγα Καραγεωργίου
Τηλέφωνο: 2105281144
φαξ: 2105281146
Ηλ. ταχ/μείο: okarageorgiou@mou.gr
Χώρα: GR
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Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης και Προγραμματισμού 
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» σε τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1 «Υποστήριξης 
Μονάδας Α: Σχεδιασμός και ένταξη Πράξεων» 82.200,00
€ (πλέον ΦΠΑ) ΤΜΗΜΑ 2 « Υποστήριξη Μονάδων Β & Γ: 
Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων» 
157.800,00€ (πλέον ΦΠΑ) Συνολικό ποσό διακήρυξης 
240.000,00€ (πλέον ΦΠΑ)
Σύντομη περιγραφή:
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης της 
ΕΔΚΑ. Ειδικότερα, αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η επιλογή αναδόχου/ων 
προκειμένου να υποστηρίξουν την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ανταποκριθεί, α) στις 
αρμοδιότητές της όπως αυτές απορρέουν από το άρθρο 16 και 17 του Ν.4314/2014, β) 
στο ρόλο της ως Δικαιούχος Πράξεων (συμπεριλαμβανομένων Πράξεων Τεχνικής 
Βοήθειας), γ) να προσφέρει την υποστήριξή της σε περιπτώσεις που υποκαθιστά 
αδύναμους Δικαιούχους, δ) στο ρόλο της ως επισπεύδων φορέας για την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων των αναγκαίων όρων στον τομέα της κοινωνικής ένταξης, οι οποίοι 
αποτελούν τις προϋποθέσεις για την χρηματοδότηση των έργων της περιόδου 2021 έως 
2027 και ε) στο σχεδιασμό των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής αλληλεγγύης που 
θα συμπεριληφθούν στα επιχειρησιακά προγράμματος της νέας προγραμματικής 
περιόδου. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: 
«Υποστήριξης Μονάδας Α: Σχεδιασμός και ένταξη Πράξεων» εκτιμώμενης αξίας 
82.200,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 19.728,00€ (101.928,00€) ΤΜΗΜΑ 2: « Υποστήριξη 
Μονάδων Β & Γ: Οικονομικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης Πράξεων» εκτιμώμενης 
αξίας 157.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 37.872,00€ (συνολικό ποσό με ΦΠΑ 195.672,00€) 
Προσφορές υποβάλλονται για ένα μόνο τμήμα. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (297.600,00
€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: διακόσιες σαράντα 
χιλιάδες ευρώ (240.000,00€), ΦΠΑ: πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (57.600,00€)]
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής:

Αριθμός ετών
-

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων
Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων κατέχονται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, και/ή (ανάλογα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης) β) τα διευθυντικά στελέχη του:

Παρακαλώ περιγράψτε
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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