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ΑΠΟΥΑΗ 

ΘΕΜΑ: « Παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ 

των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 

για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020 » . 

Ϊχοντασ υπϐψη: 

 το Ν. 1481/1984 (ΥΕΚ Α'152/08-10-1984) «Οργανιςμϐσ Τπουργεύου Δημοςύασ Σϊξησ», ϐπωσ 
αυτϋσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν. 

 το Ν.  2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικό Ιδιοκτηςύα, υγγενικϊ Δικαιώματα και Πολιτιςτικϊ Θϋματα”. 

 το Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κϑρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και 
ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15. 

 το Ν. 2800/2000 (ΥΕΚ Α'41/29-02-2000 ) «Αναδιϊρθρωςη Τπηρεςιών Τπουργεύου Δημοςύασ 
Σϊξησ, ςϑςταςη Αρχηγεύου Ελληνικόσ Αςτυνομύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ». 

 το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριςη δημοςιεϑςεων των φορϋων του Δημοςύου ςτο νομαρχιακϐ 
και τοπικϐ Σϑπο και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 το Ν. 3863/2010 (Α 115), ϊρθρου 68 ¨υμβϊςεισ εργολαβύασ εταιρειών παροχόσ υπηρεςιών¨ ¨Νϋο 
αςφαλιςτικϐ ςϑςτημα και ςυναφεύσ διατϊξεισ, ρυθμύςεισ ςτισ εργαςιακϋσ ”.    

 το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρϐγραμμα Διαϑγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”. 

 το Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α'61/31-03-2011) «ϑςταςη γραφεύου αντιμετώπιςησ περιςτατικών 
αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχϑει. 

 το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ϑςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…».  

 το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κϑρωςη του Κώδικα Νϐμων για το Ελεγκτικϐ υνϋδριο». 

 την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ νομοθεςύασ ςτην Οδηγύα 
2011/7 τησ 16.2.2011 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 
ςυναλλαγϋσ» ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 το Ν. 4249/2014 (ΥΕΚ Α'73/24-03-2014) «Αναδιοργϊνωςη τησ Ελληνικόσ Αςτυνομύασ, του 
Πυροςβεςτικοϑ ώματοσ και τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Πολιτικόσ Προςταςύασ, αναβϊθμιςη 
Τπηρεςιών του Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ρϑθμιςη λοιπών 
θεμϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Δημϐςιασ Σϊξησ και Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ 
διατϊξεισ», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν. 
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 το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικϐτερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1 ϐπωσ τροποποιόθηκε και 
ιςχϑει.   

 το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 το Ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών 
παρεμβϊςεων για την προγραμματικό περύοδο 2014−2020, Β) Ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2012/17 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελληνικϐ δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 το Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) “Οργϊνωςη και λειτουργύα τησ Τπηρεςύασ Αςϑλου, Αρχόσ 
Προςφϑγων, Τπηρεςύασ Πρώτησ Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ ςϑςταςη Γενικόσ Γραμματεύασ 
Τποδοχόσ, προςαρμογό τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ προσ τισ διατϊξεισ τησ Οδηγύασ 2013/32/ΕΕ 
του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου «ςχετικϊ με τισ κοινϋσ διαδικαςύεσ για τη 
χορόγηςη και ανϊκληςη του καθεςτώτοσ διεθνοϑσ προςταςύασ (αναδιατϑπωςη)»(L 
180/29.60.2013), διατϊξεισ για την εργαςύα δικαιοϑχων διεθνοϑσ προςταςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 
και ειδικϐτερα τα ϊρθρα 75, 76, 77, 78, 79 παρ. 3, 81 και 82. 

 το Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό 
ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

 το Ν. 4497/2017 (Α΄ 171) «Ωςκηςη Τπαύθριων εμπορικών δραςτηριοτότων, εκςυγχρονιςμϐσ τησ 
επιμελητηριακόσ νομοθεςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

 το Π.Δ. 184/2009 (ΥΕΚ Α'213/07-10-2009) «ϑςταςη Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη και 
καθοριςμϐσ αρμοδιοτότων του», ϐπωσ τροποποιόθηκαν και ιςχϑουν. 

 το Π.Δ. 82/2011 (ΥΕΚ Α' 198/09-09-2011) «Οργϊνωςη και λειτουργύα Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (ϊρθρο 3 Ν. 3938/2011)». 

 το Π.Δ. 85/2012 (ΥΕΚ Α' 141/21-06-2012),ϊρθρο 2  «Ίδρυςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, 
μεταφορϊ και κατϊργηςη υπηρεςιών». 

 το Π.Δ. 178/2014 (ΥΕΚ Α'281/31-12-2014) «Οργϊνωςη Τπηρεςιών Ελληνικόσ Αςτυνομύασ». 

 το Π.Δ. 24/2015 (ΥΕΚ Α'20/27-01-2015) «ϑςταςη και μετονομαςύα Τπουργεύων, μεταφορϊ τησ 
Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων. 

 το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”.  

 το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων απϐ τουσ Διατϊκτεσ”. 

 το ϊρθρου 5 τησ απϐφαςησ με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Τπουργοϑ Εςωτερικών ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 την υπ' αριθ. 8000/20/28/1-β' (ΥΕΚ Β'/2828/05-11-2013) απϐ 31-10-2013 Τπουργικό   
Απϐφαςη «Μεταβύβαςη αρμοδιοτότων Τπουργοϑ Προςταςύασ του Πολύτη Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων», ϐπωσ ιςχϑει. 

 την υπ' αριθ. 2694 απϐ 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απϐφαςη, “Εκχώρηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςϑλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και 
Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ»”. 

 την υπ' αριθ. 82350 απϐ 03-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2451) κοινό Τπουργικό Απϐφαςη, “ϑςτημα 
Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και 
Ϊνταξησ (AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 ”. 

 την υπ' αριθ. 75171 απϐ 05-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2418) Τπουργικό Απϐφαςη, “Εκχώρηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του Σαμεύου Εςωτερικόσ 
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Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 
Αναςυγκρϐτηςησ.» 

 την υπ’ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ζ’ απϐ 17-05-2016 Απϐφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια» 
ςτο Εθνικϐ Πρϐγραμμα του Σαμεύου Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 2014-2020, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 την υπ’ αριθ. ISF-P/1-ι’ απϐ 24-05-2016 Απϐφαςη Φορόγηςησ τησ δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια» ςτο 
Εθνικϐ Πρϐγραμμα του Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ 
υνεργαςύασ 2014-2020, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 την υπ’ αριθ. ISF-Β/5-θ’ απϐ 26-05-2016 Απϐφαςη Φορόγηςησ τησ Δρϊςησ «Σεχνικό Βοόθεια του 
Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ϑνορα και θεωρόςεισ» ςτο Εθνικϐ Πρϐγραμμα του 
Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ 2014-2020, ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

 τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ «Ρϑθμιςη 
ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ». 

 τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«Σεχνικϋσ λεπτομϋρειεσ και διαδικαςύεσ λειτουργύασ του Εθνικοϑ υςτόματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςύων υμβϊςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

 την υπ’ αριθ. 66246 (ΑΔΑ ΨΧΞΨ465ΦΙ8-04Ξ) απϐ 14/06/2017 Απϐφαςη Αναπλ. Τπουργοϑ. 
Οικονομύασ Ανϊπτυξησ και Σουριςμοϑ.  

 την υπ’ αριθ. 8000/20/74/26-α΄ απϐ 17/04/2018 Απϐφαςη κ. Διευθυντό επύ ταυτϊριθμου 
Ειςηγητικοϑ ςημειώματοσ. 

 την υπ’ αριθ. 8000/20/74/26-δ΄ (ΑΔΑ Ψ1ΜΙ465ΦΘ7-ΒΦ8) απϐ 17/04/2018 Απϐφαςη κ. Διευθυντό 
περύ ςυγκρϐτηςησ επιτροπών. 

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νϐμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων 
που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν απϐ τα οριζϐμενα ςτα ςυμβατικϊ τεϑχη τησ παροϑςασ,  
καθώσ και του ςυνϐλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικοϑ, εργατικοϑ, κοινωνικοϑ, 
περιβαλλοντικοϑ και φορολογικοϑ δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παροϑςασ 
ςϑμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ 

υνοπτικό Διαγωνιςμό, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, από 

οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ, βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ, για την επιλογό 

αναδϐχου για το ϋργο: «Παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ 

Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ 

Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 

για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020».  

Η ςυνολικό προϒπολογιςθεύςα δαπϊνη του ϋργου ανϋρχεται μϋχρι του ποςού των εξόντα 

χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη 

εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

Υ.Π.Α. και λοιπών κρατόςεων. Ο προαναφερϐμενοσ προϒπολογιςμϐσ επιμερύζεται ςτα αντύςτοιχα 

Ευρωπαώκϊ Σαμεύα τησ Τπηρεςύασ μασ, ωσ εμφαύνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’.   

Σο ϋργο εντϊςςεται ςτισ Δρϊςεισ «Σεχνικό Βοόθεια», των αντύςτοιχων Ευρωπαώκών Σαμεύων 

με τουσ κϊτωθι τύτλουσ: 
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o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα ϑνορα & Θεωρόςεισ», με 
κωδικϐ ϋργου 2016Ε05020003 (75% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη και 25% Εθνικό 
Φρηματοδϐτηςη) 

o «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ-Σεχνικό Βοόθεια/Σομϋα Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ», 
με κωδικϐ ϋργου 2016Ε05020004 (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) 

o «Σεχνικό Βοόθεια  Ευρωπαώκοϑ Σαμεύου Μετανϊςτευςησ Αςϑλου & Ϊνταξησ», με 
κωδικϐ ϋργου 2015Ε05020008 (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) 

Όςοι επιθυμοϑν να λϊβουν μϋροσ ςτο διαγωνιςμϐ πρϋπει να υποβϊλλουν προςφορϋσ, 

ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην παροϑςα διακόρυξη το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα 

διενϋργειασ του διαγωνιςμού που εύναι ςτισ 15/05/2018, ημϋρα Σρύτη και ώρα 10:00' π.μ., ςτον 

1° ϐροφο του κτιρύου τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων επύ 

τησ οδοϑ Λ. Μεςογεύων 96 ςτην Αθόνα.  

Η προςφορϊ ςυνοδεύεται από αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτον διαγωνιςμό: την αύτηςη 

αναφϋρεται ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, ο οπούοσ υποβϊλει προςφορϊ, η επωνυμύα του, η ϋδρα του, το 

τηλϋφωνο και ο αριθμϐσ τηλεομοιοτυπύασ του.   

Οι ενδιαφερϐμενοι θα υποβϊλουν την προςφορϊ τουσ, καταθϋτοντϊσ την αυτοπροςώπωσ ό με 

ειδικϊ προσ τοϑτο εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπϐ τουσ, ςτην Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ) ό αποςτϋλλοντασ την 

ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη επιςτολό ό Courier ςτην ωσ ϊνω διεϑθυνςη. την περύπτωςη τησ 

ταχυδρομικόσ αποςτολόσ η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών & Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων, 

ουδεμύα ευθϑνη φϋρει για τον χρϐνο και το περιεχϐμενο των φακϋλων προςφορϊσ που θα 

αποςταλοϑν, καθϐςον δεν λαμβϊνεται υπϐψη η ημερομηνύα κατϊθεςησ ςτο ταχυδρομεύο αλλϊ η 

ϋγκαιρη, ϋωσ την ανωτϋρω ημερομηνύα και ώρα, παραλαβό τησ προςφορϊσ. 

Προςφορϋσ που κατατύθενται ό καταφθϊνουν μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα και ώρα, εύναι 

εκπρϐθεςμεσ και επιςτρϋφονται. 

H προςφορϊ του κϊθε ςυμμετϋχοντα οικονομικοϑ φορϋα και η αύτηςη ςυμμετοχόσ 

υπογρϊφονται απϐ τον νϐμιμο εκπρϐςωπϐ του. ε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων υπογρϊφονται 

υποχρεωτικϊ, εύτε απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ τουσ εξουςιοδοτημϋνο με 

ςυμβολαιογραφικό πρϊξη, ο οπούοσ αναφϋρεται ςτο Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ 

(ΣΕΤΔ). 

Η υποχρϋωςη υπογραφόσ, αφορϊ τα πρϐςωπα που προβλϋπονται ςτην τροποπούηςη του 

Ωρθρου 79 του Ν. 4412/2016 με την προςθόκη του 79Α ϐπωσ δημοςιεϑτηκε κατϊ το ϊρθρο 107 του Ν. 

4497/2017.  

Η παροϑςα θα αναρτηθεύ:  

1. την επύςημη ιςτοςελύδα τησ ΤΔΕΑΠ / Σεχνικό Βοόθεια / Διαγωνιςμού - Διακηρϑξεισ 

https://www.ydeap.gr/diagonismi-diakiryxis/ , 

2. το Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο Δημοςύων υμβϊςεων , 

3. την ιςτοςελύδα Διαϑγεια www.diavgeia.gov.gr  . 

Πληροφορύεσ για το διαγωνιςμϐ θα δύδονται απϐ το Σμόμα υντονιςμοϑ & Τποςτόριξησ 

(Αςτυφϑλακασ Ζακεςτύδησ Κωνςταντύνοσ) ςτο τηλ.: 210 7471234  απϐ Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό ώρεσ 

09:00' ϋωσ 14:00'. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ ………………..  ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B ‘………………...ANTIKEIMENO & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ ………………... ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ  
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’ …………………. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ E’ …………………. ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ’ ………………   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ  
 
 

Ο  

ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

ΚΑΛΛΑ ΣΤΛΙΑΝΟ  

ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Διαγωνιςμϐσ υνοπτικϐσ Διαγωνιςμϐσ ςε Ευρώ, με κριτόριο ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ 

την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τησ 

βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ. 

Αντικεύμενο «Παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ 

Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών 

Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων 

Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για 

την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020».  

Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ  εύναι παροχό υπηρεςιών τεχνικοϑ 

ςυμβοϑλου διοικητικόσ και τεχνικόσ παρακολοϑθηςησ ϋργων τησ ΤΔΕΑΠ 

και ειδικϐτερα ςτην υποςτόριξη των τμημϊτων τησ Τπηρεςύασ 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του 

Τπουργεύου Εςωτερικών ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ για τη διαχεύριςη του 

τομϋα των Επιςτροφών του Σαμεύου Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και 

Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ. Ανϊλυςη του φυςικοϑ 

αντικειμϋνου παρατύθεται ςτο Παρϊρτημα Β . 

Οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακϐλουθουσ κωδικοϑσ 

του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 85312320-8 

Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών . 

Σϐποσ παρϊδοςησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 

(Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ). 

Φρϐνοσ  Τλοπούηςησ  του 

ϋργου 

Δώδεκα (12)  μόνεσ απϐ την επϐμενη ημερομηνύα  υπογραφόσ τησ 
ϑμβαςησ. 
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Προϒπολογιςθεύςα 

δαπϊνη 

Εξόντα  χιλιϊδων ευρώ (60.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων 

νόμιμων κρατόςεων πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%), ότοι 

ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων 

ευρώ (74.400,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α και νόμιμων 

κρατόςεων. [ ςυνολικοϑ ποςοςτοϑ 0,1243 % (0,06% υπϋρ 

Ε.Α.A.ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ 

χαρτοςόμου και υπϋρ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου) και 0,06% 

υπϋρ Ε.Α.Π.Π. και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ 

χαρτοςόμου και υπϋρ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου] 

Ο ανωτϋρω προϒπολογιςμϐσ επιμερύζεται ωσ ακολοϑθωσ: 

Α) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 

ο προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) 

ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ 

(24%). (ϑνολο 37.200,00 € ) 

Β) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 

ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε 

χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €) και 

Γ) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ 

Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, ο προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα 

πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €). 

Προϒπολογιςμϐσ  Σο ϋργο θα βαρϑνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2 και ςυγκεκριμϋνα των 

ϋργων με τουσ κϊτωθι κωδικοϑσ: 

Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκοϑ 

Σαμεύου Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ», ϐςο αφορϊ το 

αντύςτοιχο Σαμεύο (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδϐτηςη) 

Β)2016Ε05020003 με τύτλο « Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- Σεχνικό 

Βοόθεια / Σομϋασ ϑνορα & Θεωρόςεισ» (75% Ευρωπαώκό 

Φρηματοδϐτηςη και 25% Εθνικό Φρηματοδϐτηςη)και  

Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ- Σεχνικό 

Βοόθεια / Σομϋασ Αςτυνομικό υνεργαςύα ». (100% Ευρωπαώκό 

Φρηματοδϐτηςη) 

 
Διϊρκεια ιςχϑοσ 

προςφορών 

Εκατϐν εύκοςι (120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ απϐ την επϐμενη τησ 
διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. 

  

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ που περιϋχονται ςτην παροϑςα Διακόρυξη και 

ςϑμφωνα με την αναλυτικό τεχνικό περιγραφό του ϋργου και τα παρακϊτω ϊρθρα, ωσ ακολούθωσ:   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ B΄ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ  

 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ΜΕΡΟ Α   

1. Αναθϋτουςα Αρχό 
 

Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 

(Τ.Δ.Ε.Α.Π.)/Τπουργεύου Εςωτερικών. 

 

Α. ϑςταςη - Διϊρθρωςη: 

1. Η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) ιδρϑθηκε 

με το ϊρθρο 3 του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ϑςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών 

Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”. Με το ϊρθρο 77 του Ν. 

4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για 

μϋροσ του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ και του Σαμεύου 

Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020, 

2. το πλαύςιο αυτϐ ϋχουν εκδοθεύ αντύςτοιχεσ εκχωρόςεισ αρμοδιοτότων προσ την Τπηρεςύα μασ 

απϐ την Τπεϑθυνη Αρχό, για τη διαχεύριςη δρϊςεων/ϋργων του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του Σαμεύου 

Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-

2020. (ΥΕΚ. Β' 2356-2015, ΥΕΚ Β' 2418-2016).     

3. Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' απϐ 03-09-2015 

(ΥΕΚ Β' 1880) κοινό υπουργικό απϐφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 

Αναςυγκρϐτηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.  

2. Αντικεύμενο 
Η διενϋργεια ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ, με κριτόριο κατακϑρωςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα, απϐ 

οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ, ςε ευρώ, ϋχει ςκοπϐ την εξεϑρεςη αναδϐχου για το ϋργο  «Παροχό 

υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 

Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των Ευρωπαώκών 

Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την δημοςιονομικό 

περύοδο 2014-2020.»  

Σο αντικεύμενο του Ϊργου του Σεχνικοϑ υμβοϑλου προςδιορύζεται απϐ τισ ακϐλουθεσ ενϐτητεσ 

εργαςιών: 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

 

τον Εξωτερικϐ υνεργϊτη θα ανατεθεύ : 

1. Η υποβοόθηςη ςτον ϋλεγχο των απαιτοϑμενων εγγρϊφων και πληροφοριών, 

προκειμϋνου να υποβληθεύ , η αύτηςη πληρωμόσ του ετηςύου υπολούπου ϋωσ την 15/02/2019. 

2. Η υποβοόθηςη ςϑνταξησ των αναγκαύων αναφορών, που υποβϊλλονται με ςκοπϐ  την 

κατϊρτιςη τησ ετόςιασ ϋκθεςησ υλοπούηςησ απϐ την Τπεϑθυνη Αρχό και την υποςτόριξη του ϋργου 

τησ Επιτροπόσ Παρακολοϑθηςησ. 

3. Η υποβοόθηςη ςτη διενϋργεια διοικητικών ελϋγχων, προκειμϋνου να επιβεβαιωθεύ η 

παρϊδοςη των ςυγχρηματοδοτοϑμενων προώϐντων και υπηρεςιών και η πραγματοπούηςη των 

δαπανών που δηλώνουν οι δικαιοϑχοι 

4. Η υποβοόθηςη ςτην τόρηςη του ςυςτόματοσ παρακολοϑθηςησ δρϊςεων τησ ΤΔΕΑΠ. 
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5. Η υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτην καταχώρηςη των απαιτοϑμενων ςτοιχεύων, για 

την παρακολοϑθηςη / ϋλεγχο των δρϊςεων, ςτο Ολοκληρωμϋνο Πληροφοριακϐ ϑςτημα (Ο.Π..) του 

Τπουργεύου Οικονομύασ & Ανϊπτυξησ. 

6. Η υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτη ςϑνταξη και υποβολό προτϊςεων προσ την Ε.Ε., ςτο 

πλαύςιο ανοικτών και κλειςτών προςκλόςεων. 

7. Η υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ ςτην εξεϑρεςη εταύρων (ΝΠΔΔ. ΝΠΙΔ) ςε Κρϊτη-Μϋλη 

τησ Ε.Ε. προκειμϋνου να υποβληθοϑν προτϊςεισ προσ την Ε.Ε. 

8. Η υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ κατϊ το ςτϊδιο αξιολϐγηςησ των αιτόςεων 

χρηματοδϐτηςησ.  

9. Η διατϑπωςη γνωμοδοτικών ςημειωμϊτων ςχετικϊ με τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ που 

περιλαμβϊνονται ςτα ςχϋδια των διακηρϑξεων διαγωνιςμών για την προμόθεια τεχνολογικών και 

πληροφοριακών ςυςτημϊτων, κτιρύων και λοιποϑ ηλεκτρονικοϑ εξοπλιςμοϑ ϐςον αφορϊ ςτην 

αρτιϐτητα και πληρϐτητα των τεχνικών προδιαγραφών. 

10. Η ςυμμετοχό ςε ςυναντόςεισ και/ό ςτην διατϑπωςη γνωμοδοτικών ημειωμϊτων με 

ςκοπϐ τον καθοριςμϐ τεχνικών λϑςεων για ϋργα και δρϊςεισ που διαχειρύζεται η  ΤΔΕΑΠ. 

 

Η ανωτϋρω υποςτόριξη θα παρϋχεται απϐ την ομϊδα ϋργου που θα ςυςτόςει ο Ανϊδοχοσ και 

για την οπούα θα κατατύθεται τρύμηνη αναλυτικό κατϊςταςη απαςχϐληςησ, ςτο υπο ανϊθεςη ϋργο, ςε 

ανθρωπομόνεσ. Με ευθϑνη του ανϊδοχου θα πρϋπει τα ςτελϋχη κατ’ ελϊχιςτο να πληροϑν τα τυπικϊ 

προςϐντα ϐπωσ αυτϊ περιγρϊφονται ςτισ απαιτόςεισ τησ Ο.Ε.  Τποχρϋωςη του αναδϐχου αποτελεύ η 

αμοιβό των ςτελεχών,  με βϊςη την Εθνικό Γενικό υλλογικό ϑμβαςη Εργαςύασ και την 

προβλεπϐμενη εργατικό και αςφαλιςτικό νομοθεςύα. Επιπρϐςθετα ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την 

υποχρϋωςη  καθημερινόσ επιτϐπιασ υποςτόριξησ τησ Τπηρεςύασ μασ με ϋνα (1) ςτϋλεχοσ πλόρουσ 

απαςχϐληςησ για ϐλη τη διϊρκεια του ϋργου.  Ο ανωτϋρω θα εγκαταςταθεύ ςτην ΤΔΕΑΠ απϐ την 

επομϋνη υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ του ϋργου και θα εργϊζεται ςϑμφωνα με το ωρϊριο τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςυμπληρώνοντασ καθημερινϊ παρουςιολϐγιο, θα απουςιϊζει δε μϐνο τισ ημϋρεσ 

αργιών του κρϊτουσ.Θα εκτελεύ εργαςύεσ με την καθοδόγηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και των 

αρμϐδιων Σμηματαρχών, και δϑναται να παρευρύςκεται ςε ςυςκϋψεισ ϐταν κρύνεται ςκϐπιμο εντϐσ ό 

εκτϐσ τησ ΤΔΕΑΠ εντϐσ Ν. Αττικόσ.  ημειώνεται ότι, δύναται κατόπιν ϋγγραφησ ενημϋρωςησ 

τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, το ανωτϋρω επιτόπιο ςτϋλεχοσ να ςυνεπικουρεύται   από το 1ο 

ςτϋλεχοσ τησ υποομϊδασ Β΄ τησ Ο.Ε. ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ κατϊ τριϊντα (30) 

εργϊςιμεσ ημϋρεσ, το μϋγιςτο, κατϊ τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ . 

ΟΜΑΔΑ Β΄- ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

Επιπρϐςθετα, κατϊ την διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ο Ανϊδοχοσ θα παραδώςει , ανϊ καθοριςμϋνα 

χρονικϊ διαςτόματα τα κϊτωθι παραδοτϋα: 
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Παραδοτϋο. Φρϐνοσ παρϊδοςησ παραδοτϋου. 

 Π1. Μνημϐνιο Ενεργειών, ςτο οπούο θα 
περιγρϊφονται ϐλα τα βόματα – διαδικαςύεσ τησ 
υλοπούηςησ των Δρϊςεων απϐ τα Σμόματα 
Τλοπούηςησ, ανϊ περύπτωςη, ςϑμφωνα με το 
Εγχειρύδιο Διαδικαςιών του .Δ.Ε.. 

 Π2. Εκπϐνηςη Λύςτασ με τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα που απαιτεύται να επιςυνϊπτονται ςτα 
Δελτύα Δόλωςησ Δαπανών, ανϊ κατηγορύα 
Δαπϊνησ. 

 

Ϊωσ τρεύσ (3) μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

 

ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να παραδοθεύ προ 

τησ τακτικόσ πιςτοπούηςησ τησ αρμϐδιασ 

επιτροπόσ. 

 Π3. Ϊκθεςη / μελϋτη ςχετικϊ με την 
διαδικαςύα εκτϋλεςησ αποφϊςεων υλοπούηςησ με 
ιδύα μϋςα απϐ τον δικαιοϑχο, την ιςχϑουςα 
νομοθεςύα, τον τρϐπο ςυμμετοχόσ του 
προςωπικοϑ του δικαιοϑχου μεταξϑ των οπούων 
και των τυχϐν αςτυνομικών καθώσ και των 
εξωτερικών ςυνεργατών αυτοϑ. 

 

Ϊωσ ϋξι (6) μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να παραδοθεύ προ 

τησ τακτικόσ πιςτοπούηςησ τησ αρμϐδιασ 

επιτροπόσ. 

 Π4. Ϊκθεςη / μελϋτη ςχετικϊ τισ δαπϊνεσ 
ςτη βϊςη επιλογών απλοποιημϋνου κϐςτουσ, 
περιπτώςεισ και διαδικαςύα εφαρμογόσ την 
τρϋχουςα χρηματοδοτικό περύοδο (2014-2020). 

 Π5. Μελϋτη μϋςου κϐςτουσ ανϊ 
Προαναχωρηςιακϐ Κϋντρο Κρϊτηςησ (Προ.Κε.Κ.). 

Ϊωσ εννϋα (9) μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

 

ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να παραδοθεύ προ 

τησ τακτικόσ πιςτοπούηςησ τησ αρμϐδιασ 

επιτροπόσ. 

 Π6.  Προετοιμαςύα φακϋλου 
πιςτοπούηςησ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ κατϊ 
«ISO 9001 υςτόματοσ διαχεύριςησ ποιϐτητασ» ό 
ϊλλου ιςοδυνϊμου, και εκδόλωςη ϐλων των 
απαραύτητων ενεργειών για την ϋκδοςη του 
απαραύτητου πιςτοποιητικοϑ. 

Ϊωσ δώδεκα (12) μόνεσ μετϊ την υπογραφό τησ 

ςϑμβαςησ. 

 

ε κϊθε περύπτωςη η πιςτοπούηςη θα πρϋπει να 

παραδοθεύ προ τησ τακτικόσ πιςτοπούηςησ τησ 

αρμϐδιασ επιτροπόσ. 

 Π7. Ετόςια ςυγκεντρωτικό ϋκθεςη με τα 
πεπραγμϋνα τησ Τπηρεςύασ . 

1ο Πρώτο Δεκαπενθόμερο Ιανουαρύου 2019 . 

 

Ο ανϊδοχοσ θα παραδύδει κϊθε τρύμηνο μαζύ με τα ωσ ϊνω παραδοτϋα, Ϊκθεςη Παραδοτϋων 

ενεργειών ςτην οπούα θα περιγρϊφονται αναλυτικϊ οι παραςχεθεύςεσ υπηρεςύεσ τησ ομϊδασ ϋργου 

και του επιτϐπιου ςτελϋχουσ. Επύςησ θα  επιςυνϊπτεται αναλυτικό κατϊςταςη απαςχϐληςησ των 

μελών τησ ομϊδασ ϋργου ςε ανθρωπομόνεσ. 

 

Για την υλοπούηςη του ϋργου o Ανϊδοχοσ θα χρηςιμοποιόςει μεταξϑ ϊλλων πηγϋσ ϐπωσ: 

 ε ότι αφορϊ τα Σαμεύα τησ Προγραμματικόσ Περιόδου 2014-2020: 

o Σο Εθνικϐ Πρϐγραμμα τησ Ελλϊδασ για ενύςχυςη απϐ το Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ϊνταξησ, για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςεισ τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5313 
εγκριτικόσ απϐφαςησ τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015] 

o Σο Εθνικϐ Πρϐγραμμα τησ Ελλϊδασ για ενύςχυςη απϐ το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ, 
για την περύοδο 2014 ϋωσ το 2020 [βϊςει τησ υπ’ αριθ. C(2015) 5312 εγκριτικόσ 
απϐφαςησ τησ Επιτροπόσ τησ 31−07−2015]  
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o Σην υπ' αριθ. 2694 απϐ 22-10-2015 (ΥΕΚ Β' 2356) Τπουργικό Απϐφαςη, “Εκχώρηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ ϋργα του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του Σαμεύου 
Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα 
Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου 
Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ»”. 

o Σην υπ' αριθ. 75171 απϐ 05-08-2016 (ΥΕΚ Β' 2418) Τπουργικό Απϐφαςη, “Εκχώρηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ / ϋργα του εθνικοϑ προγρϊμματοσ του Σαμεύου 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην «Τπηρεςύα Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Εςωτερικών 
και Διοικητικόσ Αναςυγκρϐτηςησ»”. 

o Σο ϑςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςϑλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ (TAME/AMIF) και Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (TEA/ISF) για την 
προγραμματικό περύοδο 2014-2020  (ΥΕΚ 2451/τ΄Β/ 9-08-2016). 

o Σισ προςκλόςεισ που ϋχουν εκδοθεύ απϐ την ΤΔΕΑΠ ςτο πλαύςιο των Σαμεύων  
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ. 

o Κϊθε ϊλλο δεδομϋνο ό πληροφορύα διαθϋςιμη ςχετικό με την υλοπούηςη των Δρϊςεων. 

3. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  
 το Διαγωνιςμϐ μποροϑν, εφϐςον πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ που 

καθορύζονται ςτην παροϑςα διακόρυξη, να ςυμμετϊςχουν: 

α) φυςικϊ ό νομικϊ πρϐςωπα, υπϐ την μορφό εταιριών, τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ,  

β) ενώςεισ φυςικών ό και νομικών προςώπων, υπϐ την μορφό εταιριών, που υποβϊλλουν κοινό 

προςφορϊ, καθώσ και 

γ) κοινοπραξύεσ προςώπων, φυςικών ό νομικών, υπϐ την μορφό εταιριών, 

Οι ενώςεισ και οι κοινοπραξύεσ δεν υποχρεοϑνται να λϊβουν οριςμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου 
να υποβϊλουν την προςφορϊ. Η επιλεγεύςα ϋνωςη ό κοινοπραξύα υποχρεοϑται να πρϊξει τοϑτο εϊν 
κατακυρωθεύ ςε αυτό η ςϑμβαςη εφϐςον η λόψη οριςμϋνησ νομικόσ μορφόσ κριθεύ αναγκαύα για την 
ικανοποιητικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

4. Λόγοι αποκλειςμού  
Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον ςυντρϋχουν ςτο 

πρϐςωπϐ του, ό ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων και κοινοπραξιών, ϋςτω και ςε ϋνα ςυμμετϋχοντα 

ςτην ϋνωςη ό ςτην κοινοπραξύα, οικονομικϐ φορϋα, οι λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 1, 2 

και 4 του ϊρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και ςυγκεκριμϋνα εϊν υπϊρχει τελεςύδικη 

καταδικαςτικό απόφαςη εισ βϊροσ των διαγωνιζομϋνων, για ϋναν ό περιςςϐτερουσ λϐγουσ που 

απαριθμοϑνται κατωτϋρω: 

1) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 

οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  

2) δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 

ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ 

(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 

ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 

νομοθεςύα ό ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, 

3) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των οικονομικών 

ςυμφερϐντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε 

με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
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4) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 

ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του 

υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 

22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

5) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, 

ϐπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και 

του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ 

και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα 

ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

6) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 

πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων 

τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου 

(ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 

(Α΄ 215 ). 

την περύπτωςη νομικών προςώπων η υποχρϋωςη αποκλειςμοϑ οικονομικοϑ φορϋα εφαρμϐζεται 

ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε τελεςύδικη καταδικαςτικό απϐφαςη ϋχει εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ.  

Αποκλεύεται επύςησ απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ, ο προςφϋρων οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον 

ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων και κοινοπραξιών, ϋςτω και ςε ϋνα 

ςυμμετϋχοντα ςτην ϋνωςη ό ςτην κοινοπραξύα, ϋνασ ό περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

1) ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και 

δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό 

νομοθεςύα,  

ό/και μπορεύ η Αναθϋτουςα Αρχό να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 

ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ. Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 

Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο 

την κϑρια ϐςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. Η παροϑςα παρϊγραφοσ παϑει να εφαρμϐζεται 

ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φϐρουσ ό 

τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 

δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ για την 

καταβολό τουσ. 

2) ε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ:  

i. εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 

4412/2016, 

ii. εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 

τελεύ υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 

διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 

δραςτηριϐτητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκϑπτουςα απϐ 

παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ 

να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που 

αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω 
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φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ 

και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ, 

iii. εϊν η αναθϋτουςα αρχό διαθϋτει επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο ςυμπϋραςμα ϐτι 

ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη 

ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, 

iv. εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του 

Ν.4412/2016 δεν μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, 

μϋςα, 

v. εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την 

εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, 

προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που 

εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό 

ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,  

vi. εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό 

των πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων 

αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ 

ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό του 

ϊρθρου 79,  

vii. εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα, ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 

ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλω την 

ακεραιϐτητϊ του,  

viii. Όταν ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απϐφαςη του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 

ποινό του αποκλειςμοϑ, αποκλεύεται αυτοδύκαια και απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 

τησ ςϑμβαςησ. 

Αποκλεύεται απϐ τον παρϐντα Διαγωνιςμϐ ο διαγωνιζϐμενοσ, εφϐςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη 

ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικϐσ φορϋασ: 

1) δεν υποβϊλει ϐλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παροϑςα προκόρυξη, ό/και 

παραβεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη ό ϐρο τησ παροϑςασ προκόρυξησ ό/και  

2) δεν υποβϊλει ϐλα τα ϋγγραφα των προςφορών ςτην Ελληνικό γλώςςα ό επιςόμωσ 

μεταφραςμϋνα ςτην Ελληνικό γλώςςα με εξαύρεςη τα ςυνημμϋνα ςτην τεχνικό προςφορϊ 

ϋντυπα, ςχϋδια και λοιπϊ τεχνικϊ ςτοιχεύα που μποροϑν να εύναι ςτην Αγγλικό γλώςςα. 

Επιςημαύνεται ϐτι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λϐγοι αποκλειςμοϑ 

ιςχϑουν για καθϋναν απϐ τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λϐγοσ 

αποκλειςμοϑ και για ϋναν μϐνο ςυμμετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό προςφορϊ 

αποκλεύεται απϐ το διαγωνιςμϐ. 

5. Σεχνικό και Επαγγελματικό καταλληλότητα, ικανότητα και Οικονομικό-
Φρηματοοικονομικό επϊρκεια. 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται:  

1. Να διαθϋτουν την απαιτοϑμενη εμπειρύα και ικανϐτητα, ϋχοντασ υλοποιόςει/ό και 

υλοποιώντασ κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ϋργα:  

 Κατϊ την τελευταύα πενταετύα τουλϊχιςτον τϋςςερα (4) ϋργα παροχόσ υπηρεςιών τεχνικόσ 

υποςτόριξησ (ϐπωσ διαχεύριςη ό/και διοικητικό υποςτόριξη ό/και λογιςτικό υποςτόριξη κλπ) 

ςε φορεύσ του δημϐςιου ό/και ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, ςυγχρηματοδοτοϑμενα απϐ  

προγρϊμματα τησ Ε.Ε.. 
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 Κατϊ την τελευταύα πενταετύα δϑο (2) ϋργα ςτα οπούα να ϋχει ςυμμετϊςχει ςτην υποβοόθηςη 

ό/και ςτη ςϑνταξη υποβολόσ προτϊςεων προσ την Ε.Ε.. 

 Κατϊ την τελευταύα πενταετύα να ϋχει ολοκληρώςει επιτυχώσ τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϋργο 

τεχνικοϑ ςυμβοϑλου αντύςτοιχησ πολυπλοκϐτητασ ςε φορεύσ του δημϐςιου ό/και ευρϑτερου 

δημϐςιου τομϋα, ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 100% του προϒπολογιςμοϑ τησ παροϑςησ 

διακόρυξησ ϊνευ ΥΠΑ. ε περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ υλοπούηςε ό/και υλοποιεύ το 

εν λϐγω ϋργο ςε ςϑμπραξη με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ, πρϋπει το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ 

του ςτο ϋργο αυτϐ να ιςοδυναμεύ με το 100% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ τησ παροϑςησ 

διακόρυξησ ϊνευ ΥΠΑ. 

2. Να απαςχολεύ κατϊ την τελευταύα τριετύα (2015-2017) με μϐνιμη ςχϋςη απαςχϐληςησ, κατ’ 

ελϊχιςτο τϋςςερα (4) ϊτομα, ςτην οπούα δϑναται να ςυμπεριληφθοϑν και τα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου 

του παρϐντοσ ϋργου.  

3. Να απαςχολεύ με μϐνιμη ςχϋςη απαςχϐληςησ το ϋτοσ 2017 τουλϊχιςτον δϑο (2) ςτελϋχη με 

ειδύκευςη ςτισ οικονομικϋσ επιςτόμεσ (Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ ό Σεχνολογικόσ Εκπαύδευςησ) 

δεδομϋνησ τησ διαχειριςτικόσ φϑςεωσ του ϋργου (τεχνικό υποςτόριξη) .  

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι ανωτϋρω  απαιτόςεισ πρϋπει να πληρούται 

αθροιςτικϊ από τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό από ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ αυτόσ. 

4. Να διαθϋςει Ομϊδα Ϊργου, με επιςτημονικό επϊρκεια και ικανϐτητα να ανταποκριθεύ ςτισ 

απαιτόςεισ του ϋργου. Για το ςκοπϐ αυτϐ, η Ομϊδα Ϊργου που θα απαςχοληθεύ ςτο ϋργο θα 

αποτελεύται κατ’ ελϊχιςτον απϐ τα ακϐλουθα ςτελϋχη: 

 Έναν (1) Τπεύθυνο Έργου ο οπούοσ θα εύναι επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Ϊργου (Τποομϊδεσ Α’ και 

Β’), με ςυνολικό απαςχϐληςη τουλϊχιςτον ϋξι (6) ανθρωπομόνεσ (Α/Μ) ετηςύωσ. O Τπεϑθυνοσ 

Ϊργου (Τ.Ε.) πρϋπει να εύναι πτυχιοϑχοσ πανεπιςτημιακοϑ ιδρϑματοσ , οικονομικών ό διούκηςησ 

επιχειρόςεων ό πολιτικών επιςτημών με μεταπτυχιακϐ τύτλο αντύςτοιχου πεδύου . Επύςησ, 

απαιτεύται να ϋχει τουλϊχιςτον πολϑ καλό γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ καθώσ και καλό γνώςη 

δεϑτερησ ξϋνησ γλώςςασ. Πρϋπει να διαθϋτει 10ετό τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςτην 

υλοπούηςη ϋργων ςυγχρηματοδοτοϑμενων απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη  και ςυμμετοχό ςε  τρύα 

(3) τουλϊχιςτον ϋργα τεχνικόσ υποςτόριξησ (ϐπωσ διαχεύριςη ό/και διοικητικό υποςτόριξη ό/και 

λογιςτικό υποςτόριξη κλπ), ωσ Τπεϑθυνοσ Ϊργου, χρηματοδοτοϑμενα απϐ 

ςυγχρηματοδοτοϑμενα προγρϊμματα / ταμεύα τησ Ε.Ε., εκ των οπούων το ϋνα απαιτεύται να εύναι 

χρηματοδοτοϑμενο  απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοτικϐ Σαμεύο ό/και το Σαμεύο Προςφϑγων ό/και το 

Σαμεύο Ϊνταξησ Τπηκϐων Σρύτων ό/και το Σαμεύο Επιςτροφόσ ό/και το Σαμεύο Αςϑλου 

Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ ό/και το Σαμεύο Εξωτερικών υνϐρων ό/και το Σαμεύο Εςωτερικόσ 

Αςφϊλειασ.  

- Μύα υποομϊδα (Τποομϊδα Α’) ενόσ επιτόπιου ςτελϋχουσ,  

 Ένα (1) επιτόπιο ςτϋλεχοσ, το οπούο θα εγκαταςταθεύ ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, 

πλόρουσ απαςχϐληςησ, ότοι δώδεκα (12) ανθρωπομόνεσ (Α/Μ) ετηςύωσ , με την παρακϊτω 

ειδικϐτητα και την ακϐλουθη εμπειρύα: πτυχιοϑχοσ πανεπιςτημιακοϑ ό τεχνολογικοϑ ιδρϑματοσ 

οικονομικόσ κατεϑθυνςησ με μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ςτισ οικονομικϋσ επιςτόμεσ ό ςτη διούκηςη 

επιχειρόςεων ό ςτη διούκηςη ϋργων ό ςτη διούκηςη δημϐςιων οργανιςμών ό ςτη διούκηςη 

ανϊλυςησ κινδϑνου και ϊριςτη γνώςη αγγλικών. Να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον 5ετό επαγγελματικό 

εμπειρύα ςτην υλοπούηςη ϋργων ςυγχρηματοδοτοϑμενων απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη, με 

ςυμμετοχό και αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςε τουλϊχιςτον ϋνα ϋργο απϐ το Ευρωπαώκϐ Κοινοτικϐ 

Σαμεύο ό/και το Σαμεύο Προςφϑγων ό/και το Σαμεύο Ϊνταξησ Τπηκϐων Σρύτων ό/και το Σαμεύο 
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Επιςτροφόσ ό/και το Σαμεύο Αςϑλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ ό/και το Σαμεύο Εξωτερικών 

υνϐρων ό/και το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ.  

Σε περύπτωςη που το ςτϋλεχοσ διαθϋτει εμπειρύα μεγαλύτερη του ενόσ ςυγχρηματοδοτούμενου ϋργου 

ςτα ςυγκεκριμϋνα ταμεύα τότε θα προςμετρηθεύ ςτην βαθμολόγηςη τησ τεχνικόσ προςφορϊσ του 

υποψηφύου. 

-Μύα υποομϊδα (Τποομϊδα Β’) τουλϊχιςτον τεςςϊρων (4) ςτελεχών,  

 1ο τϋλεχοσ: πτυχιοϑχοσ πανεπιςτημιακοϑ ό τεχνολογικοϑ ιδρϑματοσ οικονομικόσ κατεϑθυνςησ 

με μεταπτυχιακϐ δύπλωμα ςτισ οικονομικϋσ επιςτόμεσ ό ςτη διούκηςη επιχειρόςεων ό ςτη 

διούκηςη ϋργων ό ςτη διούκηςη δημϐςιων οργανιςμών ό ςτη διούκηςη ανϊλυςησ κινδϑνου και 

καλό γνώςη αγγλικών. Να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον 5ετό επαγγελματικό εμπειρύα ςτην υλοπούηςη 

ϋργων ςυγχρηματοδοτοϑμενων απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη . Σο ςυγκεκριμϋνο ςτϋλεχοσ θα 

παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςυμπληρωματικϊ , υποςτηρύζοντασ το επιτϐπιο ςτϋλεχοσ, ςε ϐλα τα 

θϋματα που ϊπτονται του ϋργου, χωρύσ να απαιτεύται μϐνιμη εγκατϊςταςό του ςτην ϋδρα τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ.  

Σο παρϐν ςτϋλεχοσ θα αντικαθιςτϊ το επιτόπιο ςτϋλεχοσ κατϊ τισ ημϋρεσ απουςύασ του, με 

ταυτοπρόςωπη παρουςύα ςτην ϋδρα τησ αναθϋτουςασ.  Επύςησ ςημειώνεται ότι, δύναται 

κατόπιν ϋγγραφησ ενημϋρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, να ςυνεπικουρεύ  το Επιτόπιο 

ςτϋλεχοσ ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ κατϊ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ, το μϋγιςτο, κατϊ 

τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ . 

 Ένα (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, κϊτοχο πτυχύου πανεπιςτημιακοϑ ιδρϑματοσ και τουλϊχιςτον 

καλό γνώςη αγγλικών. Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο αρμϐδιο επαγγελματικϐ μητρώο με ϊδεια 

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ και να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον 5ετό επαγγελματικό εμπειρύα. 

 Έναν (1) Πολιτικό Μηχανικό, κϊτοχο πτυχύου πανεπιςτημιακοϑ ιδρϑματοσ και τουλϊχιςτον 

καλό γνώςη αγγλικών. Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο αρμϐδιο επαγγελματικϐ μητρώο με ϊδεια 

εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ και να διαθϋτει κατ’ ελϊχιςτον 5ετό επαγγελματικό εμπειρύα. 

 Έναν (1) Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Τπολογιςτών, κϊτοχο πτυχύου 

πανεπιςτημιακοϑ ιδρϑματοσ και τουλϊχιςτον καλό γνώςη αγγλικών. Να εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτο 

αρμϐδιο επαγγελματικϐ μητρώο με ϊδεια εξαςκόςεωσ επαγγϋλματοσ και να διαθϋτει κατ’ 

ελϊχιςτον 5ετό επαγγελματικό εμπειρύα. 

Σε περύπτωςη που τα ανωτϋρω τρύα ςτελϋχη διαθϋτουν εμπειρύα ςε κατϊρτιςη ό/και ϋλεγχο Τεχνικών 

Προδιαγραφών θα προςμετρηθεύ θετικϊ κατϊ το ςτϊδιο τησ αξιολόγηςησ τησ Τεχνικόσ προςφορϊσ.Οι 

ανωτϋρω θα παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ ςυμπληρωματικϊ και υποςτηρύζοντασ το επιτόπιο ςτϋλεχοσ, 

ςε όλα τα θϋματα που ϊπτονται του ϋργου, χωρύσ να απαιτεύται μόνιμη εγκατϊςταςό τουσ ςτην ϋδρα 

τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Τα εν λόγω ςτελϋχη δύναται να απαςχολούνται και κατ’ αποκοπό ανεξαρτότου 

εργαςιακόσ ςχϋςησ.  

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εν λϐγω απαύτηςη πρϋπει να πληροϑται αθροιςτικϊ 

απϐ τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ αυτόσ. 

Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι, ϐςο αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται με την τεχνικό ικανϐτητα και 

ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, μποροϑν να βαςύζονται ςε ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ΜΟΝΟ εϊν 

αυτού εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ για τισ οπούεσ αιτοϑνται τισ ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ. Ο 

επικαλοϑμενοσ την τεχνικό βοόθεια τρύτου οφεύλει ταυτϐχρονα να επικαλεςτεύ ειδικώσ και ρητώσ τα 

ςτοιχεύα εμπειρύασ του τρύτου που επιθυμεύ να προςμετρηθοϑν υπϋρ τησ ςυμμετοχόσ του και να 
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αποδεύξει με πρϐςφορα μϋςα ϐτι τα ςτοιχεύα αυτϊ θα βρύςκονται ςτη διϊθεςη του κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ του ϋργου, προςκομύζοντασ τισ απαραύτητεσ εγγυόςεισ ϐτι εύναι πρϊγματι ςε θϋςη να 

εξαςφαλύςει τη χρόςη των μϋςων αυτών. 

Όςον αφορϊ την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 

ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται:  

1. να διαθϋτουν μϋςο ετόςιο κϑκλο εργαςιών τα τρύα τελευταύα ϋτη (διαχειριςτικϋσ χρόςεισ 2014-

2015-2016) ύςο με το 150% του ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϊνευ ΥΠΑ τησ ςυμβατικόσ αξύασ τησ 

παροϑςασ διακόρυξησ.  

ε περύπτωςη που ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ δραςτηριοποιεύται για χρονικϐ διϊςτημα μικρϐτερο των 

τριών διαχειριςτικών χρόςεων, τϐτε ο κϑκλοσ εργαςιών υπολογύζεται για ϐςεσ διαχειριςτικϋσ χρόςεισ 

δραςτηριοποιεύται. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η εν λϐγω απαύτηςη πρϋπει να πληροϑται αθροιςτικϊ 

απϐ τα μϋλη τησ ϋνωςησ ό απϐ ϋνα τουλϊχιςτον μϋλοσ αυτόσ. 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απϐδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων τεχνικόσ καταλληλϐτητασ και 
οικονομικόσ επϊρκειασ, πϋραν τησ περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανϐτητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 

6. Προώπολογιςμόσ – Πηγϋσ Φρηματοδότηςησ   
Η ςυνολικό προώπολογιςθεύςα δαπϊνη για το ϋργο ανϋρχεται ςτο ποςϐ των εξόντα χιλιϊδων  

ευρώ (60.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων πλϋον του αναλογοϑντοσ ΥΠΑ 

(24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη εβδομόντα τεςςϊρων χιλιϊδων τετρακοςύων ευρώ ( 74.400,00 

€) ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α. και νόμιμων κρατόςεων. 

Ο προαναφερθϋν προϒπολογιςμϐσ επιμερύζεται ωσ ακολοϑθωσ: 

1) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ο προϒπολογιςμϐσ 

ορύζεται ςτισ τριϊντα χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%). (ϑνολο 37.200,00 € ) 

2) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο 

προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 

ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 

18.600,00 €) και 

3) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 

ο προϒπολογιςμϐσ ορύζεται ςτισ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) 

ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 

18.600,00 €). 

7. Σιμϋσ 
την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερϐμενο τύμημα εύναι μικρϐτερη απϐ το 80% 

του προϒπολογιςμοϑ του Ϊργου (ςε καθαρϐ ποςϐ), η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών θα ζητεύ απϐ 

τον υποψόφιο ανϊδοχο ϋγγραφη αιτιολϐγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. ςχετικϊ 

με την οικονομύα τησ μεθϐδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπϐ τισ οπούεσ ο 

υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.). Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω αιτιολϐγηςησ το 

προςφερϐμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλϐ ςε βϊροσ τησ ποιϐτητασ του Ϊργου, η Προςφορϊ 

θα απορρύπτεται. 

8. Διϊρκεια ύμβαςησ 
Δώδεκα (12) μόνεσ απϐ την επϐμενη ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ. 

9. Φρόνοσ - Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών 

ΑΔΑ: ΩΝΞ4465ΧΘ7-Ζ3Μ
18PROC003011852 2018-04-27



 

 

 «Εςπωπαϊκό Ταμείο Εσωτεπικήρ Ασυάλειαρ»  
«Εςπωπαϊκό Ταμείο Ασύλος Μετανάστεςσηρ και Ένταξηρ»    

 

ελύδα 17 

 

Ο Ανϊδοχοσ δεςμεϑεται με επιτϐπια υποςτόριξη ενϐσ (1) ςτελϋχουσ πλόρουσ απαςχϐληςησ απϐ την 

επϐμενη ημϋρα τησ υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ του ϋργου και καθ’ ϐλη την διϊρκεια αυτόσ, το οπούο θα 

πληρού τα τυπικϊ προςϐντα που περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 5 του παρϐντοσ παραρτόματοσ. Θα 

εργϊζεται με βϊςη το ωρϊριο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςυμπληρώνοντασ καθημερινϊ παρουςιολϐγιο , 

θα αμεύβεται απϐ τον Ανϊδοχο και θα εκτελεύ εργαςύεσ με βϊςη την αποκλειςτικό καθοδόγηςη των 

αρμοδύων υπαλλόλων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ καθώσ και του Τπεϑθυνου Ϊργου του Αναδϐχου. 

ημειώνεται ότι το 1ο ςτϋλεχοσ τησ Τποομϊδασ Β΄ θα αντικαθιςτϊ το Επιτόπιο ςτϋλεχοσ κατϊ 

τισ ημϋρεσ απουςύασ του, με ταυτοπρόςωπη παρουςύα ςτην ϋδρα τησ αναθϋτουςασ.  Επύςησ 

ςημειώνεται ότι, δύναται κατόπιν ϋγγραφησ ενημϋρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, να 

ςυνεπικουρεύ  το Επιτόπιο ςτϋλεχοσ ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ κατϊ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ, το μϋγιςτο, κατϊ τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ .Σα ςυγκεκριμϋνα ςτελϋχη δεν θα ϋχουν 

καμύα οικονομικό απαύτηςη απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό, και θα καλϑπτονται πλόρωσ οικονομικϊ και 

αςφαλιςτικϊ με βϊςη την ςϑμβαςό τουσ με τον Ανϊδοχο.  

Ο Ανϊδοχοσ θα διατηρεύ ςταθερϊ για ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ τα ύδια ϊτομα/ςτελϋχη 

επιτϐπιασ υποςτόριξη, χωρύσ να προχωρϊει ςε αντικατϊςταςη αυτών χωρύσ την ϋγγραφη ϋγκριςη τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Δεν θα απαιτεύται ϋγγραφη ϋγκριςη τησ Αναθϋτουςασ αρχόσ παρϊ μϐνο ϋγγραφη 

ενημϋρωςη ϋωσ μύα ημϋρα πριν ϐταν το ςτϋλεχοσ θα απουςιϊζει ϋωσ και πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 

ανα μόνα.  

Η Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει δικαύωμα να ζητόςει αιτιολογημϋνα την αντικατϊςταςη ςυγκεκριμϋνου 

ςτελϋχουσ, εφϐςον προκϑψουν προβλόματα ςυνεργαςύασ ό δεν ανταποκρύνεται ικανοποιητικϊ ςτα 

καθόκοντϊ του ό για οποιοδόποτε ϊλλο λϐγο που αιτιολογεύται επαρκώσ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό δεςμεϑεται να παρϋχει ςτο ϊτομο που θα οριςθεύ ωσ επιτϐπιο ςτϋλεχοσ του 

ϋργου ϐλον τον απαραύτητο εξοπλιςμϐ (γραφεύο, καρϋκλα, Η/Τ, πρϐςβαςη ςε δύκτυο κλπ) για την 

καλϑτερη εκτϋλεςη του ϋργου. 

χετικϊ με τα τρύα ςτελϋχη τησ Τποομϊδασ Β΄ δεν απαιτεύται να ϋχουν ςταθερό ςχϋςη εργαςύασ με 

τον Ανϊδοχο. Για τα ανωτϋρω ο ανϊδοχοσ θα καταθϋςει τα απαραύτητα αποδεικτικϊ που 

περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 5 του παρϐντοσ παραρτόματοσ. ε περύπτωςη αντικατϊςταςησ 

τουσ, ο Ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να ενημερώςει εγγρϊφωσ την Αναθϋτουςα Αρχό και να καταθϋςει εκ 

νϋου τα απαραύτητα ϋγγραφα αποδεύξεωσ των απαιτόςεων. Σα ανωτϋρω τρύα ςτελϋχη θα καταθϋτουν 

τισ γνωμοδοτόςεισ τουσ επύ των τεχνικών προδιαγραφών και τη ρεαλιςτικϐτητα του 

προϒπολογιςμοϑ επύ ςχεδύων διακηρϑξεων των φορϋων υλοπούηςησ , εντϐσ πϋντε (5) εργϊςιμων  

ημερών απϐ την παραλαβό του ερωτόματοσ, χρονοδιϊγραμμα το οπούο μπορεύ να παραταθεύ κατϊ 

πϋντε (5) ακϐμα εργϊςιμεσ ημϋρεσ. Σο πλόθοσ των γνωμοδοτόςεων αυτών εκτιμϊται ϐτι θα ανϋλθει 

ςτισ δϋκα (10). 

10. Παραλαβό Τπηρεςιών – Πληρωμό Αναδόχου  
Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων γύνεται απϐ επιτροπό παραλαβόσ 

που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 11 εδϊφιο δ’ του ϊρθρου 221 του ν. 4412/2016.  

Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο ωσ ϊνω ϋλεγχοσ , μπορεύ δε να καλεύται να 

παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. 

Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα δεν 

ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο προςωρινόσ 

παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ και 

γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐλητα των παρεχϐμενων 
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υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ ςχετικϋσ 

ανϊγκεσ. 

 Η επιτροπό μπορεύ να αιτηθεύ εγγρϊφωσ ςτον ανϊδοχο  να καταθϋςει διευκρινύςεισ, μϋςα ςε 

εϑλογη προθεςμύα η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη των δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών απϐ την 

ημερομηνύα παραλαβόσ τησ τριμηνιαύασ ϋκθεςησ παραδοτϋων απϐ την Επιτροπό Παραλαβόσ. Οι εν 

λϐγω διευκρινύςεισ θα πρϋπει να κατατεθοϑν ςτην επιτροπό το αργϐτερο πϋντε (5) εργϊςιμεσ ημϋρεσ 

απϐ την παραλαβό τησ αύτηςησ . 

την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐλητα, με αιτιολογημϋνη 

απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω 

παρεχϐμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα 

πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω 

απϐφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των 

παρεχϐμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο 

οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη. 

Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιεύται μετϊ την ςϑνταξη των προαναφερθϋντων 

πρωτϐκολλων και την προςκϐμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου απϐ τον ανϊδοχο, ςε τϋςςερισ (4) 

ιςόποςεσ καταβολϋσ-πληρωμϋσ.   

Ψσ προσ τα δικαιολογητικϊ πληρωμόσ και λοιπϊ ςτοιχεύα ιςχϑουν τα ϐςα αναφϋρονται ςτην υπ’ 

αριθ: 134453 Κ.Τ.Α απϐ 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β’) ¨ Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των δαπανών του 

Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδϑςεων – ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ 

Τπουργικόσ Απϐφαςησ 46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’ .) 

11. ύνολο Κρατόςεων επύ % 
Η δαπϊνη υπϐκειται ςτισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ κρατόςεισ και ειδικϐτερα, κατϊ το χρϐνο 

προκόρυξησ του ϋργου, ςε ποςοςτϐ 0,1243 % (0,06% υπϋρ Ε.Α.A. .ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων 

αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου) και (0,06% υπϋρ 

Ε.Α.Π.Π. και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και υπϋρ αυτοϑ 20% υπϋρ ΟΓΑ 

χαρτοςόμου). 

12. Κόρυξη αναδόχου ωσ εκπτώτου 
Για τα θϋματα κόρυξησ του αναδϐχου ωσ ϋκπτωτου και τισ επιβαλλϐμενεσ ςε αυτϐν κυρώςεισ, 

ϋχουν ανϊλογη εφαρμογό οι διατϊξεισ των ϊρθρων 216 ϋωσ 220 του Ν.4412/2016.  

13. Κατϊρτιςη - υποβολό προςφορών. 

Ο ΚΤΡΙΩ ΥΑΚΕΛΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΟΤ ΣΡΕΙ 

ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΡΑΓΙΜΕΝΟΤ. Ο ΚΑΘΕΝΑ ΦΩΡΙΣΑ, ΥΑΚΕΛΟΤ: 

 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ περιλαμβϊνει 

τα ςτοιχεύα που απαιτούνται από την παρϊγραφο 14 του Α’ μϋρουσ του Παραρτόματοσ 

Β’ τησ παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο.  

 Έναν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», που περιλαμβϊνει τα ςτοιχεύα 

που απαιτούνται από την παρϊγραφο 15 του Α’ μϋρουσ του Παραρτόματοσ Β’ τησ 

παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο. 

 Έναν  υποφϊκελο με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιλαμβϊνει τα 

ςτοιχεύα που απαιτούνται από την πϊραγραφο 16 του Α’ μϋρουσ του Παραρτόματοσ Β’ 

τησ παρούςασ, εντύπωσ ςε ϋνα (1) πρωτότυπο. 
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Ο κυρύωσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ, καθώσ και κϊθε επιμϋρουσ ςφραγιςμϋνοσ 
φϊκελοσ, πρϋπει απαραύτητα να φϋρουν την ΕΠΨΝΤΜΙΑ και τη ΔΙΕΤΘΤΝΗ του υποψηφύου 
αναδϐχου και να αναγρϊφουν ευκρινώσ τισ ενδεύξεισ: 

 ΠΡΟΥΟΡΑ (με κεφαλαύα) 
 (επωνυμύα - ταχυδρομικό διεύθυνςη - τηλϋφωνο - fax του διαγωνιζόμενου) 
 ΠΡΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ / ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 
 Λ. Μεςογεύων 96, Αθόνα, 1οσ ϐροφοσ 
 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ.: …………. 
 ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟ για την επιλογό αναδϐχου για το ϋργο «Παροχό υπηρεςιών 
τεχνικοϑ ςυμβοϑλου για την υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020.» 
 ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΦΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

τουσ υποφακϋλουσ δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ και 

οικονομικόσ προςφορϊσ θα αναφϋρεται, επιπρόςθετα, η ϋνδειξη «Τποφϊκελοσ 

Δικαιολογητικών υμμετοχόσ», «Τποφϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ» και «Τποφϊκελοσ 

Οικονομικόσ Προςφορϊσ».  

Οι προςφορϋσ πρϋπει να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην Ελληνικό γλώςςα. Συχϐν δικαιολογητικϊ των 

προςφορών που ϋχουν ςυνταχθεύ, ςε ϊλλη γλώςςα, θα πρϋπει να ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 

Ελληνικό μετϊφραςη αρμϐδιασ αρχόσ, ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. Ότι αναγρϊφεται ςτην 

Ελληνικό γλώςςα υπεριςχϑει και αυτϐ λαμβϊνεται υπϐψη κατϊ την αξιολϐγηςη. 

Οι προςφορϋσ και τα δικαιολογητικϊ θα πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και να μη 

φϋρουν παρϊτυπεσ διορθώςεισ, ςβηςύματα, διαγραφϋσ, προςθόκεσ, κλπ. Θα πρϋπει να εύναι με τα ύδια 

ςτοιχεύα εκτυπωτικόσ μηχανόσ, μονογραμμϋνεσ από τον διαγωνιζόμενο ςε κϊθε ςελύδα, η δε 

αρμϐδια επιτροπό αποςφρϊγιςησ κατϊ τον ϋλεγχο θα μονογρϊψει τισ διορθώςεισ, προςθόκεσ, κλπ. 

και γενικϊ θα επιβεβαιώνει ϐτι αυτϋσ ϋγιναν πριν την αποςφρϊγιςη τησ προςφορϊσ. 

Δεν επιτρϋπεται η υποβολό εναλλακτικών προςφορών ό αντιπροςφορών. Εϊν υποβληθοϑν 

εναλλακτικϋσ προςφορϋσ απορρύπτονται. 

Όπου ςτα Σεϑχη Διαγωνιςμοϑ / υμβατικϊ Σεϑχη ζητεύται η προςκϐμιςη 

εγγρϊφων/πιςτοποιητικών/βεβαιώςεων που ϋχουν εκδοθεύ απϐ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ δεν απαιτεύται 

να προςκομύζονται τα πρωτϐτυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα, αλλϊ γύνονται δεκτϊ  τα απλϊ, 

ευανϊγνωςτα φωτοαντύγραφα των εγγρϊφων αυτών. Γύνονται αποδεκτϊ τα απλϊ, ευανϊγνωςτα 

φωτοαντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων, εφϐςον τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ αρχικϊ απϐ 

δικηγϐρο, καθώσ και ευκρινό φωτοαντύγραφα απϐ τα πρωτϐτυπα ϐςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 

θεώρηςη απϐ δημϐςιεσ υπηρεςύασ. Γύνονται αποδεκτϊ τα ευκρινό φωτοαντύγραφα αλλοδαπών 

εγγρϊφων, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι τα ϋγγραφα αυτϊ ϋχουν επικυρωθεύ πρωτύςτωσ απϐ δικηγϐρο ό 

απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. 

Όπου ςτα Σεϑχη Διαγωνιςμοϑ/υμβατικϊ Σεϑχη ζητεύται η προςκϐμιςη υπεϑθυνησ δόλωςησ , 

νοεύται, για τουσ μεν ημεδαποϑσ , Συποποιημϋνο Ϊντυπο Τπεϑθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 

παρ. 4 του Ν . 4412/2016 (Α ́ 147)και τησ Απϐφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ Β' 3698), 

υπογεγραμμϋνη απϐ το νϐμιμο εκπρϐςωπο του νομικοϑ ό του φυςικοϑ προςώπου με ημερομηνύα 

εντϐσ των τελευταύων τριϊντα ημερολογιακών ημερών προ τησ καταληκτικόσ ημϋρασ υποβολόσ των 

προςφορών χωρύσ να απαιτεύται βεβαύωςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ. Για τουσ δε αλλοδαποϑσ, 

κεύμενο ανϊλογησ αποδεικτικόσ αξύασ το οπούο θα ςυνοδεϑεται απϐ επύςημη μετϊφραςη του ςτα 

Ελληνικϊ κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περύ Δικηγϐρων. 
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14. Τποφϊκελοσ «Δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ» 
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ υποχρεοϑνται να υποβϊλουν, ςτον υποφϊκελο 

«Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», εγκαύρωσ και προςηκϐντωσ επύ ποινό αποκλειςμοϑ, τα ακϐλουθα: 

1. Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) τησ παρ. 4 του ϊρθρου 79 του ν. 
4412/2016 (Α΄147) και τησ Απόφαςησ υπ’ αριθ. 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ (ΥΕΚ 
3698/Β’/16.11.2016), ωσ προκαταρκτικό απϐδειξη, επιβεβαιώνοντασ ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 
πληρού τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:  

(α) δεν βρύςκεται ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 4 του Α’ μϋρουσ του 
Παραρτόματοσ Β’ τησ παροϑςασ, λϐγω τησ οπούασ αποκλεύεται η ςυμμετοχό του ςτον 
παρϐντα διαγωνιςμϐ, 

(β) πληρού τα ςχετικϊ κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ και ειδικϐτερα τα οριζϐμενα κριτόρια 
τεχνικόσ και επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ, ικανϐτητασ και οικονομικόσ – 
χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ, ϐπωσ αυτϊ προςδιορύζονται ςτην παρϊγραφο 5 τησ 
παροϑςασ.  

ε περύπτωςη Νομικών προςώπων το ΣΕΤΔ υπογρϊφουν οι νόμιμοι εκπρόςωπού του 
όπωσ διευκρινύζεται ςτο υπ’ ϊριθμό 79Α ϊρθρο του Ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιόθηκε με τον 
Ν. 4497/2017 .    

ε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ Προςφορϊσ απϐ ϋνωςη προςώπων, ϐλα τα παραπϊνω 
δικαιολογητικϊ πρϋπει να υποβληθοϑν για καθϋνα απϐ τα μϋλη που ςυμμετϋχουν ςτην ϋνωςη. 
Επύςησ, ςτην Προςφορϊ τησ ϋνωςησ πρϋπει:  

(α) να αναφϋρεται η ϋγκριςη του αρμοδύου οργϊνου κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ για ςυμμετοχό τησ 
ςτο Διαγωνιςμϐ,  

(β) να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ και να 
αναγρϊφεται και να οριοθετεύται με ςαφόνεια το μϋροσ (φυςικϐ και οικονομικϐ 
αντικεύμενο) του Ϊργου που αναλαμβϊνει κϊθε Μϋλοσ τησ Ϊνωςησ ςτο ςϑνολο τησ 
Προςφορϊσ,  

(γ) να παρουςιϊζεται ο τρϐποσ ςυνεργαςύασ των μελών μεταξϑ τουσ,  

(δ) να δηλώνεται ϋνα μϋλοσ ωσ επικεφαλόσ τησ Ϊνωςησ καθώσ και τυχϐν εκπρϐςωπϐσ τουσ 
εξουςιοδοτημϋνο με ςυμβολαιογραφικό πρϊξη. 

15. Τποφϊκελοσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ  
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ υποχρεοϑνται να υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη 

«ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ» που θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμοϑ:   

 Ση ςυνοπτικό πρόταςη προςϋγγιςησ του Έργου, η οπούα θα αναφϋρει τον τρϐπο με τον οπούο 

ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ ςκοπεϑει να προςεγγύςει το ϋργο, τισ μεθϐδουσ και τα εργαλεύα που θα 

χρηςιμοποιόςει ςχετικϊ.  

Η πρόταςη προςϋγγιςησ του Έργου οφεύλει να μην υπερβαύνει τισ 20 ςελύδεσ, ςε γραμματοςειρϊ 

Calibri 11, μονό διϊςτιχο και πλόρη ςτούχιςη (ςε ςελύδα Α4 portrait). 

 Σην προτεινόμενη ομϊδα ϋργου ,  τα μϋλη τησ οπούασ θα διαθϋτουν την ςχετικό εξειδικευμϋνη 

εμπειρύα απϐ την παροχό παρϐμοιων υπηρεςιών. την ενϐτητα αυτό, η τεχνικό προςφορϊ θα 

περιλαμβϊνει περιγραφό τησ οργϊνωςησ τησ λειτουργύα τησ Ομϊδασ Ϊργου, περιγραφό των 

αρμοδιοτότων και καθηκϐντων των ςτελεχών, με τρϐπο ώςτε να καλϑπτονται ϐλεσ οι επιμϋρουσ 

ανϊγκεσ του ϋργου. 

Η περιγραφό τησ λειτουργύασ και των αρμοδιοτότων τησ  Ομϊδασ Έργου οφεύλει να μην υπερβαύνει 

τισ 10 ςελύδεσ, ςε γραμματοςειρϊ Calibri 11, μονό διϊςτιχο και πλόρη ςτούχιςη (ςε ςελύδα Α4 

portrait). 

 

 

ΑΔΑ: ΩΝΞ4465ΧΘ7-Ζ3Μ
18PROC003011852 2018-04-27



 

 

 «Εςπωπαϊκό Ταμείο Εσωτεπικήρ Ασυάλειαρ»  
«Εςπωπαϊκό Ταμείο Ασύλος Μετανάστεςσηρ και Ένταξηρ»    

 

ελύδα 21 

 

16. Τποφϊκελοσ Οικονομικόσ Προςφορϊσ 
Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμοϑ την προςφορϊ  ολογρϊφωσ (ευρώ) 

και αριθμητικώσ (€) : 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 

 ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 

 ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 

 ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

Η καθαρό ςυνολικό τιμό (χωρύσ Υ.Π.Α.) θα λαμβϊνεται υπϐψη για τη ςϑγκριςη των προςφορών. 

Οι τιμϋσ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε Ευρώ με ςυμπληρωμϋνο υποχρεωτικϊ και το δεϑτερο 

δεκαδικϐ ψηφύο ακϐμη και ϐταν εύναι μηδενικϐ.  

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 

αναπροςαρμϐζονται δοθϋντοσ ϐτι ο Ανϊδοχοσ θεωρεύ τον κύνδυνο απρϐοπτου μεταβολόσ των 

οικονομικών ςυνθηκών ωσ ενδεχϐμενο και τον αποδϋχεται. Προςφορϊ που θϋτει ϐρο 

αναπροςαρμογόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη.  

ε περύπτωςη που απϐ την προςφορϊ δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, η 

προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Ομούωσ και ςε περύπτωςη που η προςφορϊ παραλεύπει 

τιμϋσ ό περιλαμβϊνει αντιφατικϊ ςτοιχεύα τιμών που καθιςτοϑν την προςφορϊ ανεπύδεκτη εκτύμηςησ 

ό καταλεύπει αμφιβολύα ωσ προσ την προςφερϐμενη τιμό. 
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ΜΕΡΟ Β’ 

1. Ιςχύσ Προςφορών 

Οι προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ υποψόφιουσ αναδϐχουσ για εκατόν εύκοςι 
(120) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ απϐ την επϐμενη μϋρα τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ 
τουσ. Προςφορϊ που ορύζει μικρϐτερο χρϐνο ιςχϑοσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

Εναλλακτικϋσ προςφορϋσ δε γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. Η 
ανακούνωςη τησ κατακϑρωςησ του Διαγωνιςμοϑ ςτον ανϊδοχο μπορεύ να γύνεται και με την λόξη τησ 
ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τον δεςμεϑει ϐμωσ μϐνο εφϐςον αυτϐσ το αποδεχτεύ. 

2. Αποςφρϊγιςη Προςφορών 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

α. Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών ξεκινϊ την διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ την καταληκτικό 

ημερομηνύα και ώρα κατϊθεςησ των προςφορών, ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη ςτην οπούα μπορεύ 

να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ ό εξουςιοδοτημϋνοι εκπρϐςωποι αυτών. Η Επιτροπό 

αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ φακϋλουσ καθώσ και τουσ φακϋλουσ των δικαιολογητικών 

ςυμμετοχόσ και τεχνικών προςφορών και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφει και ςφραγύζει ϐλα τα 

δικαιολογητικϊ κατϊ φϑλλο. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών δεν αποςφραγύζονται, 

αλλϊ μονογρϊφονται και φυλϊςςονται απϐ την Επιτροπό. Οι παριςτϊμενοι προςφϋροντεσ ό 

οι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρϐςωποι τουσ ϋχουν δικαύωμα να λϊβουν γνώςη των περιεχομϋνων 

των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων. 

β. Η Επιτροπό, ςε επϐμενεσ κλειςτϋσ ςυνεδριϊςεισ, εξετϊζει και αξιολογεύ τα ςτοιχεύα των 

Υακϋλων Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Κατϊ την διϊρκεια του 

ελϋγχου, η Επιτροπό μπορεύ να ζητόςει διευκρινύςεισ απϐ τουσ προςφϋροντεσ επύ των 

ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ. Προςφορϋσ, οι οπούεσ δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ τησ 

παροϑςασ ςε επύπεδο Υακϋλου Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, απορρύπτονται και δεν 

εξετϊζονται περαιτϋρω. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών και τησ 

αξιολϐγηςησ των τεχνικών προςφορών ςυντϊςςεται ςχετικϐ Πρακτικϐ απϐ την αρμϐδια 

Επιτροπό. 

γ. Σο ωσ ϊνω Πρακτικϐ παραδύδεται ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό, εν 

ςυνεχεύα, εκδύδει ςχετικό απϐφαςη.    

δ. Η ανωτϋρω απϐφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο. Οι 

φϊκελοι  των Οικονομικών Προςφορών για ϐςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ κατϊ 

την αξιολϐγηςη των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών, δεν 

αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, ςτο Σμόμα υντονιςμοϑ και 

Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ υποψηφύουσ 

αναδϐχουσ. 

ε. Η αποςφρϊγιςη των Οικονομικών Προςφορών, ϐςων απϐ τισ προςφορϋσ γύνονται 

αποδεκτϋσ, ςϑμφωνα με την ανωτϋρω απϐφαςη, γύνεται κατϐπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ. Η 

διαδικαςύα που ακολουθεύται για τισ Οικονομικϋσ Προςφορϋσ εύναι κατ’ αντιςτοιχύα ύδια, με 

τα ανωτϋρω περιγραφϐμενα, ϐςο αφορϊ το ςτϊδιο αποςφρϊγιςησ και αξιολϐγηςησ των 

Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Η Επιτροπό, αφοϑ ολοκληρώςει το 

ϋργο τησ, κατϊ το ςτϊδιο αυτϐ, ςυντϊςςει ςχετικϐ πρακτικϐ επύ των οικονομικών 

προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτον Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό εκδύδει 

ςχετικό απϐφαςη. 

ςτ. Η ανωτϋρω απϐφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρϐςφορο μϋςο.  

Η καθαρό ςυνολικό τιμό (χωρύσ ΥΠΑ), θα λαμβϊνεται υπϐψη για την ςϑγκριςη των 

προςφορών. 
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Για ϐλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απϐφαςη ςε ϐλουσ τουσ 

ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ. Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ απϐ τουσ 

ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο ςτϊδιο του 

Διαγωνιςμοϑ.  

Οι ςυμμετϋχοντεσ δϑναται να λαμβϊνουν γνώςη των φακϋλων προςφορών των ϋτερων 

ςυνυποψόφιων, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016.     

χετικϊ με την ενημϋρωςη των υποψηφύων και των προςφερϐντων η αναθϋτουςα αρχό δεν 
αποκαλϑπτει πληροφορύεσ που τησ ϋχουν διαβιβϊςει οικονομικού φορεύσ και τισ οπούεσ ϋχουν 
χαρακτηρύςει ωσ εμπιςτευτικϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων, ενδεικτικϊ, των τεχνικών ό εμπορικών 
απορρότων και των εμπιςτευτικών πτυχών των προςφορών.  

Εφϐςον ϋνασ οικονομικϐσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λϐγω 
ϑπαρξησ τεχνικοϑ ό εμπορικοϑ απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ ϐλεσ τισ 
ςχετικϋσ διατϊξεισ νϐμου ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικϐτητα τησ 
ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ.  

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ 
προςφερϐμενεσ ποςϐτητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ που 
χρηςιμοποιοϑνται για την αξιολϐγηςό τησ.  

Σο δικαύωμα πρϐςβαςησ ςτα ϋγγραφα των προςφορών ϊλλων οικονομικών φορϋων 
αςκεύται, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 1 του ϊρθρου πρώτου του π.δ. 28/2015 (Α΄34). 

3. Αξιολόγηςη Προςφορών  

Η αξιολϐγηςη των προςφορών θα γύνει απϐ την αρμϐδια επιτροπό η οπούα ςυςτόνεται για το 
ςκοπϐ αυτϐ. Η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Προςφορών ειςηγεύται ςχετικϊ αφοϑ αξιολογόςει τισ 
προςφορϋσ με κριτόριο κατακϑρωςησ τη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη, προςφορϊ, 
βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ. 

4. Επιλογό Αναδόχου- Δικαιολογητικϊ Κατακύρωςησ  

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, ο ανϊδοχοσ ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η 
κατακϑρωςη, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ 
ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν απϐ την Τπηρεςύα, οφεύλει να υποβϊλει ςτην Επιτροπό 
Αξιολϐγηςησ Προςφορών, ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο, τα εξόσ ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ τα οπούα 
αποςφραγύζονται και ελϋγχονται απϐ αυτόν: 
Α. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με το δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

Σα φυςικϊ πρϐςωπα υποβϊλλουν τα κϊτωθι αναφερϐμενα δικαιολογητικϊ: 

i. Βεβαύωςη ϋναρξησ επιτηδεϑματοσ απϐ την αρμϐδια Οικονομικό Αρχό (ΔΟΤ). 

ii. Απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ιςοδϑναμου εγγρϊφου αρμϐδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ Αρχόσ τησ Φώρασ εγκατϊςταςησ του, ϋκδοςησ του τελευταύου τριμόνου, πριν 
απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι 
δεν ϋχει καταδικαςθεύ με τελεςύδικη δικαςτικό απϐφαςη, για κϊποιο απϐ τα αδικόματα 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 4 του Μϋρουσ Α’ του παρϐντοσ παραρτόματοσ. 

Ειδικϐτερα, τα νομικϊ πρϐςωπα πρϋπει να προςκομύζουν για τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ-
διαχειριςτϋσ απϐςπαςμα ποινικοϑ μητρώου ό ϊλλο ιςοδϑναμο ϋγγραφο αρμϐδιασ διοικητικόσ ό 
δικαςτικόσ αρχόσ τησ χώρασ εγκατϊςταςησ, απϐ το οπούο να προκϑπτει ϐτι τα ανωτϋρω πρϐςωπα 
δεν ϋχουν καταδικαςτεύ με τελεςύδικη δικαςτικό απϐφαςη, για κϊποιο απϐ τα ανωτϋρω αδικόματα. 

iii. Πιςτοποιητικϐ αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ Αρχόσ ϋκδοςησ του τελευταύου 
εξαμόνου, απϐ την κοινοπούηςη τησ ωσ ϊνω εγγραφόσ ειδοπούηςησ, απϐ το οπούο να 
προκϑπτει ϐτι δεν τελεύ ςε λϑςη, εκκαθϊριςη ό αναςτολό - παϑςη εργαςιών καθώσ και 
ϐτι δεν ϋχει καταδικαςτεύ πειθαρχικώσ και δεν εκκρεμεύ εισ βϊροσ του πειθαρχικό 
διαδικαςύα. 
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iv. Πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια κατϊ περύπτωςη Αρχό, απϐ το οπούο να 
προκϑπτει ϐτι απϐ την ημερομηνύα τησ ωσ ϊνω ειδοπούηςησ, εύναι ενόμεροσ ωσ προσ τισ 
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (κϑριασ και 
επικουρικόσ) και ωσ προσ τισ φορολογικϋσ του υποχρεώςεισ. 

Σα νομικϊ πρϐςωπα, ημεδαπϊ ό αλλοδαπϊ, υποβϊλουν τα εξόσ ϋγγραφα: 

i. Αντύγραφο του καταςτατικοϑ (ενδεύκνυται η προςκϐμιςη του πιο πρϐςφατου 
κωδικοποιημϋνου καταςτατικοϑ) ό ϊλλου αντύςτοιχου εγγρϊφου του που να αποδεικνϑει 
τη ςϑςταςη του νομικοϑ προςώπου του διαγωνιζϐμενου απϐ τα οπούα να προκϑπτει η 
νϐμιμη εκπροςώπηςη αυτοϑ, οι Διαχειριςτϋσ και τα υπϐλοιπα πρϐςωπα που ϋχουν 
δικαύωμα να δεςμεϑουν με την υπογραφό τουσ το νομικϐ πρϐςωπο και τα ιςχϑοντα 
ϋγγραφα τησ νομιμοπούηςησ αυτών, αν αυτϐ δεν προκϑπτει ευθϋωσ απϐ το καταςτατικϐ.  

ii. Όλα τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ, που προβλϋπονται ςτο ςημ. Α τησ παροϑςησ 
παραγρϊφου για τα φυςικϊ πρϐςωπα.  

Οι ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ θα πρϋπει να καταθϋςουν τα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ ϊρθρου για 
κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ – κοινοπραξύασ. χετικϊ με τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ 
ςημειώνονται τα ακϐλουθα: Εφϐςον ςτο ποινικϐ μητρώο αναφϋρονται αδικόματα, για τα οπούα δεν 
προκϑπτει ςαφώσ αν ανόκουν ςε αυτϊ που ςϑμφωνα με την παροϑςα Προκόρυξη επιφϋρουν τον 
αποκλειςμϐ του ςυμμετϋχοντοσ, ο Διαγωνιζϐμενοσ πρϋπει να ςυνυποβϊλει αντύγραφο τησ ςχετικόσ 
καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, προκειμϋνου να κριθεύ ανϊλογα. 

Εϊν ςε κϊποια Φώρα βεβαιώνεται απϐ οποιαδόποτε αρχό τησ ϐτι δεν εκδύδονται τα παραπϊνω 
ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ, ό δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ ωσ ϊνω αναφερϐμενεσ περιπτώςεισ του 
παρϐντοσ ϊρθρου, δϑναται να αντικαταςταθοϑν απϐ ϋνορκη βεβαύωςη και ςτισ χώρεσ που δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του προμηθευτό που γύνεται ενώπιον 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ ό ςυμβολαιογρϊφου τησ χώρασ εγκατϊςταςησ (ϊρθρο 80 παρ. 2β του 
Ν. 4412/2016). την κατϊ τα ϊνω ϋνορκη βεβαύωςη/υπεϑθυνη δόλωςη θα δηλώνεται ϐτι, ςτην 
ςυγκεκριμϋνη χώρα δεν εκδύδονται τα ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα και ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο 
ςυγκεκριμϋνο πρϐςωπο οι ανωτϋρω νομικϋσ καταςτϊςεισ.  

Β. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την τεχνικό-επαγγελματικό καταλληλόλητα  

1. Ο Προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει πιςτοποιητικϐ οικεύου Επιμελητηρύου ό ϊλλου 
επαγγελματικοϑ φορϋα, με το οπούο θα πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό τουσ ς' αυτϐ κατϊ την 
ημϋρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και αφετϋρου ϐτι εξακολουθοϑν να παραμϋνουν 
εγγεγραμμϋνοι μϋχρι την επύδοςη τησ ωσ ϊνω ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ό ςε περύπτωςη αλλοδαποϑ 
οικονομικοϑ φορϋα ανϊλογη ϋνορκη βεβαύωςη ό πιςτοποιητικϐ τησ οικεύασ αρμϐδιασ αρχόσ τησ 
χώρασ, ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ.  

2. Ο Προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ οφεύλει επύςησ να προςκομύςει τα ακϐλουθα ςε ςχϋςη με την 
απαιτοϑμενη Σεχνικό-Επαγγελματικό του ικανϐτητα: 

 κατϊλογο ςχετικών υπηρεςιών, ϐπωσ αυτϊ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτην παροϑςα, με 

αναφορϊ ςτην αξύα τησ ςϑμβαςησ, το αντικεύμενϐ τησ, τη χρονικό διϊρκεια εκτϋλεςησ των 

ςυμβϊςεων, τουσ εργοδϐτεσ, ςυνοδευϐμενο, εϊν μεν ο αποδϋκτησ εύναι δημϐςιοσ φορϋασ, με 

πιςτοποιητικϊ (βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ ό πρωτϐκολλα παραλαβόσ) που ϋχουν εκδοθεύ ό 

θεωρηθεύ απϐ την αρμϐδια Δημϐςια Αρχό, εϊν δε (ο αποδϋκτησ) εύναι ιδιωτικϐσ φορϋασ, με 

βεβαύωςη του φορϋα αυτοϑ ςυνοδευϐμενη απϐ αντύγραφο τησ ςχετικόσ ϑμβαςησ ό ςε κϊθε 

περύπτωςη οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο ϋγγραφο που αποδεικνϑει τα ανωτϋρω. 

 Καταςτϊςεισ προςωπικοϑ των ετών 2015-2017.  

 Κατϊςταςη προςωπικοϑ του ϋτουσ 2017 καθώσ και τισ αρμοδιϐτητεσ του . 

 Πύνακα μελών ςυνολικόσ Ομϊδασ Ϊργου (επιτϐπιων ςτελεχών και υποςτηρικτόσ ομϊδασ) τα 

οπούα πληροϑν τισ ελϊχιςτεσ προϒποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 2 του Παραρτόματοσ Β΄ 

ςυνοδευϐμενο απϐ βιογραφικϊ ςημειώματα αυτών, ϐπωσ επιςυνϊπτεται ςτο Παρϊρτημα Ε΄ τησ 
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παροϑςασ. ημειώνεται ότι για την απόδειξη εμπειρύασ των μελών τησ ομϊδασ ϋργου 

αρκεύ πρωτότυπη, ςφραγιςμϋνη βεβαύωςη εργοδότη, με τον οπούο εκτϋλεςε το ϋργο και 

ςτην οπούα θα εμφαύνεται επ’ ακριβώσ το ϋργο, η χρονικό διϊρκεια αυτού, η χρονικό 

διϊρκεια απαςχόληςησ του εργαζομϋνου, η ακριβό εναςχόληςη και ο ρόλοσ του καθώσ 

και όποιο ϊλλο ςτοιχεύο κριθεύ απαραύτητο για την τεκμηρύωςη εμπειρύασ. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο ςτελϋχουσ Θϋςη ςτην Ομϊδα Έργου 

1  Τπεϑθυνοσ ϋργου 

2  1ο επιτϐπιο ςτϋλεχοσ 

3   

4   

5   

6   

 

ε περύπτωςη που ςτην Ομϊδα Ϊργου περιλαμβϊνονται ςτελϋχη με μη μϐνιμη ςχϋςη εργαςύασ με τον 

προςφϋροντα, κρύνεται απαραύτητη η προςκϐμιςη Τπεϑθυνων Δηλώςεων των προςώπων αυτών, 

ςτισ οπούεσ θα δηλώνεται ϐτι υπϊρχει ςχετικό ςυμφωνύα ςυνεργαςύασ με τον προςφϋροντα, ϐτι δεν 

ςυμμετϋχουν με οποιοδόποτε τρϐπο ςε οποιαδόποτε ϊλλη προςφορϊ για τον ύδιο διαγωνιςμϐ και ϐτι 

αποδϋχονται τουσ ϐρουσ του διαγωνιςμοϑ. 

Για την απόδειξη ορθότητασ των πιςτοποιητικών των μελών τησ ομϊδασ ϋργου, κατϊ το 

ςτϊδιο υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου, τησ παρούςησ, ο προςωρινόσ 

ανϊδοχοσ θα πρϋπει να καταθϋςει τα δικαιολογητικϊ και τισ ςχετικϋσ βεβαιώςεισ του 

Βιογραφικού ημειώματοσ (Πτυχύο, Σύτλοι ςπουδών, Πιςτοποιητικϊ) για κϊθε μϋλοσ τησ 

ομϊδασ ϋργου .  

3. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ ςϑςταςησ και εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο 

οικονομικϐσ φορϋασ εύναι νομικϐ πρϐςωπο, προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα 

ςϑςταςησ και νϐμιμησ εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα 

ΥΕΚ, ςυγκρϐτηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του 

διαγωνιζομϋνου). Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςό του, ϐλεσ οι 

ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 

κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ 

κλπ.), τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα 

του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

4. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ που προβλϋπονται 

απϐ τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ 

πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του 

Παραρτόματοσ VII του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ 

αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ 

που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 

λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω 

κατϊλογο.  

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 

πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐλητασ 
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ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 

πιςτοποιητικϐ.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 

υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ.  

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, κατϊ 

περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Γ. Δικαιολογητικϊ ςε ςχϋςη με την Οικονομικό-Φρηματοοικονομικό επϊρκεια. 

Ο Προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ οφεύλει να προςκομύςει τα ακϐλουθα ςε ςχϋςη με την απαιτοϑμενη 
οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια: 

1. Ιςολογιςμοϑσ ό αποςπϊςματα ιςολογιςμών των διαχειριςτικών χρόςεων των ετών 2014-

2015-2016, ςτισ περιπτώςεισ ϐπου η δημοςύευςό τουσ εύναι υποχρεωτικό ςϑμφωνα με την περύ 

εταιρειών νομοθεςύα τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο παρϋχων υπηρεςύεσ. ε περύπτωςη που 

ςϑμφωνα με την νομοθεςύα ο διαγωνιζϐμενοσ δεν υποχρεοϑται ςε δημοςύευςη ιςολογιςμοϑ (ό που 

δεν ϋχει ακϐμη ολοκληρωθεύ η δημοςύευςη του ιςολογιςμοϑ του τελευταύου οικονομικοϑ ϋτουσ), τϐτε 

θα πρϋπει να υποβϊλλει υπεϑθυνη δόλωςη για τον κϑκλο εργαςιών ςυνοδευϐμενη απϐ οποιοδόποτε 

ϊλλο κατϊλληλο ϋγγραφο που αποδεικνϑει τα ανωτϋρω. 

2. Τπεϑθυνη δόλωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, 

ςτην οπούα αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα τησ παροϑςησ διαδικαςύασ για τον οπούο υποβϊλλει την 

προςφορϊ και ςτην οπούα δηλώνεται ο μϋςοσ ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών τα ϋτη 2014-2015-2016. 

3. ε περύπτωςη νεοςϑςτατου νομικοϑ προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό 
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε ϊλλου 
ιςοδϑναμου αποδεικτικοϑ εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντοσ.  

Εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ, για βϊςιμο λϐγο, δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα ανωτϋρω 

δικαιολογητικϊ, μπορεύ να αποδεικνϑει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με 

οποιοδόποτε ϊλλο κατϊλληλο ϋγγραφο. 

Αφοϑ ο προςωρινϐσ Ανϊδοχοσ προςκομύςει ϐλα τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ 

κατακϑρωςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολϐγηςησ δϑναται να ζητόςει ςυγκεκριμϋνεσ 

διευκρινύςεισ, εφϐςον προκϑψει ςχετικό ανϊγκη. ε περύπτωςη που αυτϐσ δεν προςκομύςει ϋνα ό 

περιςςϐτερα απϐ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ κατακϑρωςησ ό δεν παρϊςχει τισ ςχετικϋσ 

διευκρινόςεισ εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ πϋντε (5) εργϊςιμων ημερών αποκλεύεται απϐ την 

διαδικαςύα και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα με την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα 

απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ και οϑτω καθεξόσ. Επύςησ, η Επιτροπό Διενϋργειασ και 

Αξιολϐγηςησ ό/και η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιοϑνται να ζητόςουν πληροφορύεσ απϐ τουσ φορεύσ 

(καταςκευαςτικοϑσ ούκουσ, φορεύσ πιςτοπούηςησ, πελϊτεσ, κ.λπ.) που δηλώνονται απϐ τον 

προςφϋροντα ςτο οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη κατϊ τα ανωτϋρω προκειμϋνου να 

επαληθεϑςουν τα δηλοϑμενα ςτοιχεύα. 

τη ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολϐγηςησ ςυνεδριϊζει και ελϋγχει την ορθϐτητα 

και την πληρϐτητα των υποβληθϋντων δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και ολοκληρώνει την επιλογό 

του Οριςτικοϑ Αναδϐχου τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςοντασ το ςχετικϐ πρακτικϐ ελϋγχου των 

δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, το οπούο διαβιβϊζει, προσ ϋγκριςη ςτο αρμϐδιο ϐργανο. Εν ςυνεχεύα, 

εκδύδεται η Απϐφαςη Κατακϑρωςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται ςτουσ ϋχοντεσ 

ϋννομο ςυμφϋρον ςυμμετϋχοντεσ.  
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5. Εγγυητικό Καλόσ Εκτϋλεςησ  

Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ θα προςκομύςει εγγυητικό επιςτολό καλόσ 
εκτϋλεςησ ϑψουσ 5%, επύ του καθαροϑ ποςοϑ κατακϑρωςησ, η οπούα θα ϋχει διϊρκεια τουλϊχιςτον 
δεκαπϋντε (15) μηνών.  

 Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται μετϊ την οριςτικό ποςοτικό και 
ποιοτικό παραλαβό των αγαθών ό των υπηρεςιών . 

6. Ενςτϊςεισ-Προςφυγϋσ 

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ ϋχουν το δικαύωμα υποβολόσ ενςτϊςεων, με την καταβολό 
του νομύμου παραβϐλου, κατϊ των αποφϊςεων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εντϐσ πϋντε (5) ημερών απϐ 
την ημϋρα που η ςχετικό Απϐφαςη τουσ ϋχει κοινοποιηθεύ ςϑμφωνα με τα αναφερϐμενα. 

Ενςτϊςεισ - προςφυγϋσ υποβϊλλονται για τουσ λϐγουσ και με την διαδικαςύα που προβλϋπεται 
απϐ το ϊρθρο 127 του ν. 4412/2016. Ειδικϐτερα, ςε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξεων τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ 
προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο οικονομικϐ φορϋα. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ 
διακόρυξησ ό τησ πρϐςκληςησ, η ϋνςταςη υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν απϐ την 
καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών.  

Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 
καταβολό παραβϐλου υπϋρ του Δημοςύου ποςοϑ ύςου με το ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ 
αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει 
δεκτό απϐ το αποφαςύζον ϐργανο. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την 
ϊπρακτη πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. 

7. Ματαύωςη Διαγωνιςμού  

Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ το δικαύωμα να αποφαςύςει τη ματαύωςη του διαγωνιςμοϑ, ςε 
οποιοδόποτε ςτϊδιο, και την επανϊληψη του, με τροποπούηςη ό μη των ϐρων και των προδιαγραφών 
τησ Διακόρυξησ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του Ν. 4412/2016.  

8. Εμπιςτευτικότητα  

Καθ’ ϐλη τη διϊρκεια ιςχϑοσ τησ ϑμβαςησ, αλλϊ και μετϊ απϐ τη λόξη ό λϑςη αυτόσ ο 
Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικοϑ και διεθνοϑσ Σϑπου), χωρύσ την 
προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οποιαδόποτε ϋγγραφα ό πληροφορύεσ 
που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των 
υποχρεώςεών του. 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δϑναται να προβαύνει ςε δημϐςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Ϊργο, χωρύσ την 
προηγοϑμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, οϑτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριϐτητεσ 
αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεϑει την 
Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρϐπο, χωρύσ την προηγοϑμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και ϐλα τα εξουςιοδοτημϋνα απ’ 
αυτόν πρϐςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, παρϊ μϐνο ςτα πρϐςωπα που 
δικαιοϑνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτοϑσ κατϊ τη διϊρκεια και με την 
ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Ϊργου και αφοροϑν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδϐχου ό 
μεθϐδουσ υλοπούηςησ του Ϊργου. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικϐ του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμϑθειασ αναφορικϊ με κϊθε 
πληροφορύα που περιόλθε ς’ αυτοϑσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου («Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα») και δεςμεϑεται να μην αποκαλϑψει ό χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα. 
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Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικϐ του οφεύλουν να απϋχουν, απϐ κϊθε χρόςη, μερικό ό ολικό, εύτε 
για λογαριαςμϐ τουσ, εύτε, για λογαριαςμϐ τρύτων, των ςτοιχεύων και γενικϊ των προςωπικών 
δεδομϋνων των υπαλλόλων και των εξυπηρετοϑμενων τησ Τπηρεςύασ μασ, που τα αποκτοϑν, με 
οποιοδόποτε τρϐπο κατϊ την υλοπούηςησ του παρϐντοσ ϋργου (Ν. 2472/97 περύ προςταςύασ του 
ατϐμου απϐ την επεξεργαςύα δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα).  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώνει το προςωπικϐ του για το περιεχϐμενο τησ 
υποχρϋωςησ εχεμϑθειασ, ϐπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παροϑςα διακόρυξη και να ενημερώνει αμϋςωσ 
την Αναθϋτουςα Αρχό για κϊθε απώλεια ό μη εξουςιοδοτημϋνη αποκϊλυψη ό και χρόςη ςτοιχεύων 
που θα υποπϋςει ςτην αντύληψό του. 

   
 

-Ο- 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΚΑΛΛΑ τυλιανόσ 
Αςτυνομικόσ Διευθυντόσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ’ 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋαi  και τη διαδικαςύα 

ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η 

αδιαμφιςβότητη ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ 

αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 

- Ονομαςύα: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

- Κωδικϐσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : [88868] 

- Σαχυδρομικό διεϑθυνςη / Πϐλη / Σαχ. Κωδικϐσ: Π. Κανελλοποϑλου 4, Αθόνα, Σ.Κ. 101 77   

- Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ: Αςτυφϑλακασ ΖΑΚΕΣΙΔΗ Κων/νοσ 

- Σηλϋφωνο: 210 7471234 

- Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

- Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη δικτυακοϑ τϐπου): www.ydeap.gr 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

- Σύτλοσ ό ςϑντομη περιγραφό τησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικοϑ 

CPV): « Παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποβοόθηςη τησ Τπηρεςύασ 

Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ 

των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 

για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020 » ,  

κωδικϐσ CPV: 85312320-8 

- Κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 

- Η ςϑμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 

- Εφϐςον υφύςτανται, ϋνδειξη ϑπαρξησ ςχετικών τμημϊτων:  

Α) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ, προϒπολογιςμϐσ τριϊντα 

χιλιϊδεσ ευρώ (30.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων κρατόςεων, πλϋον 

αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%). (ϑνολο 37.200,00 €),  

Β) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ϑνορα και Θεωρόςεισ,  

προϒπολογιςμϐσ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €) και  

Γ) Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 

προϒπολογιςμϐσ δϋκα πϋντε χιλιϊδεσ ευρώ (15.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νϐμιμων 

κρατόςεων, πλϋον αναλογοϑντοσ ΥΠΑ (24%) (ϑνολο 18.600,00 €). 

 

- Αριθμϐσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο απϐ την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

τοιχεύα αναγνώριςησ: 
Απϊντηςη: 

Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 

Αριθμϐσ φορολογικοϑ μητρώου (ΑΥΜ): 

Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα 

εγκατϊςταςησ του οικονομικοϑ φορϋα, 

αναφϋρετε ϊλλον εθνικϐ αριθμϐ 

ταυτοπούηςησ, εφϐςον απαιτεύται και 

υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 

Αρμϐδιοσ ό αρμϐδιοιii : 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομεύο: 

Διεϑθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεϑθυνςη 

δικτυακοϑ τϐπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι πολϑ μικρό, 

μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςηiii; 

 

Σρόποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη 

διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 

απϐ κοινοϑ με ϊλλουσiv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι αναφϋρεται η απϐφαςη ϋγκριςησ 

του αρμοδύου οργϊνου εκϊςτου μϋλουσ για 

τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμϐ: {........} 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΤΕΥΔ από τουσ ϊλλουσ 

εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ. 

Εϊν ναι: 

α) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ 

ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 

β) Αναφϋρετε τον ρϐλο του οικονομικοϑ 

φορϋα ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   

(επικεφαλόσ, υπεϑθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα 

καθόκοντα …): 

γ) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικοϑσ 

φορεύσ που ςυμμετϋχουν απϐ κοινοϑ ςτη 

διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ: 

δ) Αναφϋρετε τον τρϐπο ςυνεργαςύασ 

ε) Προςδιορύςτε τον επικεφαλόσ οικονομικϐ 

φορϋα τησ ϋνωςησ: 

ςτ) Προςδιορύςτε το μϋροσ του ϋργου 

(οικονομικϐ και φυςικϐ αντικεύμενο), που 

αναλαμβϊνετε:  

 

α) [……] 

 

β) [……] 

 

 

 

γ) [……] 

 

 

δ) [……] 

ε) [……] 

 

ςτ) [……] 

Σμόματα Απϊντηςη: 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό 

των τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικϐσ 

φορϋασ επιθυμεύ να υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 

Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ 

διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 

Ονοματεπώνυμο ςυνοδευϐμενο απϐ την 

ημερομηνύα και τον τϐπο γϋννηςησ εφϐςον 

απαιτεύται: 

[……] 

[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπϐ την ιδιϐτητα [……] 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη: [……] 

Σηλϋφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 

Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα 

ςχετικϊ με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ 

τησ, την ϋκταςη, τον ςκοπϐ …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΩΝv  

τόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 

ικανϐτητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων 

προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια 

επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και 

ςτα (τυχϐν) κριτόρια και κανϐνεσ που 

καθορύζονται ςτο μϋροσ V κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΤΕΥΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 

ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ 

ςχετικούσ φορεύσ, δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  

Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, 

εύτε ανόκουν απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι υπεύθυνοι για τον 

ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το τεχνικό προςωπικό ό οι 

τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο οικονομικόσ φορϋασ για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  

Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ 

φορϋασ, παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τα μϋρη IV και 

V για κϊθε ϋνα από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
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Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 

οικονομικόσ φορϋασ  

(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται 

ρητώσ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Τπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται να 

αναθϋςει οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςϑμβαςησ 

ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των 

προτεινϐμενων υπεργολϊβων και το 

ποςοςτϐ τησ ςϑμβαςησ που θα αναλϊβουν:  

[…] 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητούν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ (κατ' 

εφαρμογό του ϊρθρου 131 παρ. 5 ό εφόςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ  

προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςύμβαςησ που 

υπερβαύνει το ποςοςτό του 30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ενότητα, 

παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α 

και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα 

υπεργολϊβων).  
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Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 

Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσvi 

το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακϐλουθοι λϐγοι αποκλειςμοϑ: 

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηvii· 

2. δωροδοκύαviii,ix· 

3. απϊτηx· 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσxi· 

5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασxii· 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ 

καταδύκεσ: 

Απϊντηςη: 

Τπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό 

απόφαςη εισ βϊροσ του οικονομικού 

φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπουxiv το 

οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, 

διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ του οργϊνου ό 

ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 

αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ για ϋναν απϐ 

τουσ λϐγουσ που παρατύθενται ανωτϋρω 

(ςημεύα 1-6), ό καταδικαςτικό απϐφαςη η 

οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν απϐ πϋντε ϋτη κατϊ 

το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ 

απευθεύασ περύοδοσ αποκλειςμοϑ που 

εξακολουθεύ να ιςχϑει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 

διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 

ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εϊν ναι, αναφϋρετεxvi: 

α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ 

απϐφαςησ προςδιορύζοντασ ποιο απϐ τα 

ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και τον λϐγο ό τουσ 

λϐγουσ τησ καταδύκησ, 

β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 

γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 

καταδικαςτικό απόφαςη: 

 

α) Ημερομηνύα:[   ],  

ςημεύο-(-α): [   ],  

λϐγοσ(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ [……] 

και ςχετικϐ(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 

διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 

ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……][……]xvii 
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ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, ο 

οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 

αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 

ϑπαρξη ςχετικοϑ λϐγου αποκλειςμοϑ 

(«αυτοκϊθαρςη»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 

λόφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ  

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει 

ϐλεσ τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ 

την πληρωμό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησxx, ςτην Ελλϊδα και 

ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχϐν 

εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εϊν ϐχι αναφϋρετε:  

α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο 

πρϐκειται: 

β) Ποιο εύναι το ςχετικϐ ποςϐ; 

γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 

υποχρεώςεων; 

1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 

απϐφαςησ; 

- Η εν λϐγω απϐφαςη εύναι τελεςύδικη και 

δεςμευτικό; 

- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό 

ϋκδοςησ απϐφαςησ 

- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απϐφαςησ, 

εφϐςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη 

διϊρκεια τησ περιϐδου αποκλειςμοϑ: 

2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 

δ) Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 

φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ που οφεύλει 

ςυμπεριλαμβανϐμενων  κατϊ περύπτωςη, 

των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των 

προςτύμων, εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ 

διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ ;xxi 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΕΙΥΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να 

αναφερθοϑν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, να 

αναφερθοϑν 

λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ 

[……] 
 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ την 

καταβολό των φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 

αςφϊλιςησ διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 

αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 

αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη 

ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 

αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ 

τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 

και εργατικού δικαύουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εϊν ναι, ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει λϊβει 

μϋτρα που να αποδεικνϑουν την αξιοπιςτύα 

του παρϊ την ϑπαρξη αυτοϑ του λϐγου 

αποκλειςμοϑ («αυτοκϊθαρςη»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 

που λόφθηκαν: […….............] 

Βρύςκεται ο οικονομικϐσ φορϋασ ςε 

οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ 

καταςτϊςεισxxiv : 

α) πτώχευςη, ό  

β) διαδικαςύα εξυγύανςησ, ό 

γ) ειδικό εκκαθϊριςη, ό 

δ) αναγκαςτικό διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό 

ό απϐ το δικαςτόριο, ό 

ε) ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ 

ςυμβιβαςμοϑ, ό  

ςτ) αναςτολό επιχειρηματικών 

δραςτηριοτότων, ό  

ζ) ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 

προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα 

προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου 

Εϊν ναι: 

- Παραθϋςτε λεπτομερό ςτοιχεύα: 

- Διευκρινύςτε τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ 

ωςτϐςο ο οικονομικϐσ φορϋασ, θα δϑναται 

να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβανϐμενησ 

υπϐψη τησ εφαρμοςτϋασ εθνικόσ νομοθεςύασ 

και των μϋτρων ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη τησ 

επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ υπϐ αυτϋσ 

τισ περιςτϊςεισxxv  

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων): [……][……][……] 

Ϊχει διαπρϊξει ο οικονομικϐσ φορϋασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμαxxvi; 

Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικϐσ φορϋασ 
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μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 

που λόφθηκαν:  

[..........……] 

Γνωρύζει ο οικονομικϐσ φορϋασ την 

ϑπαρξη τυχϐν ςύγκρουςησ 

ςυμφερόντωνxxvii, λϐγω τησ ςυμμετοχόσ 

του ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ; 

Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Ϊχει επιδεύξει ο οικονομικϐσ φορϋασ ςοβαρό 

ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλειαxxviii κατϊ 

την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο 

πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, 

προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα 

φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ 

παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 

πρϐωρη καταγγελύα τησ προηγοϑμενησ 

ςϑμβαςησ , αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ 

κυρώςεισ;  

Εϊν ναι, να αναφερθοϑν λεπτομερεύσ 

πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικϐσ φορϋασ 

μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  

[] Ναι [] Όχι 

Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 

που λόφθηκαν: 

[……] 

Μπορεύ ο οικονομικϐσ φορϋασ να 

επιβεβαιώςει ϐτι: 

α) δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών 

δηλώςεων κατϊ την παροχό των 

πληροφοριών που απαιτοϑνται για την 

εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων 

αποκλειςμοϑ ό την πλόρωςη των κριτηρύων 

επιλογόσ, 

β) δεν ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ 

αυτϋσ, 

γ) όταν ςε θϋςη να υποβϊλλει χωρύσ 

καθυςτϋρηςη τα δικαιολογητικϊ που 

απαιτοϑνται απϐ την αναθϋτουςα 

αρχό/αναθϋτοντα φορϋα  

 

[] Ναι [] Όχι 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενϐτητα  ό ενϐτητεσ Α ϋωσ Δ του παρϐντοσ μϋρουσ), ο 

οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ϐτι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η 

αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 

ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να 

ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα a του Μϋρουσ ΙV χωρύσ να υποχρεούται να ςυμπληρώςει 

οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων 

κριτηρύων επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού ϐλα τα απαιτοϑμενα κριτόρια 

επιλογόσ; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 

ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 

ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλότητα Απϊντηςη 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι 
εγγεγραμμϋνοσ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε 
οικεύο Επιμελητόριο, ό ςτα ςχετικϊ 
επαγγελματικϊ μητρώα του κρϊτουσ μϋλουσ 
εγκατϊςταςόσxxix του: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

[…] 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):  

[……][……][……] 

Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και 
επαγγελματικών προςόντων διατύθενται 
από: 

α) τον επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ Έργου 

β) μϋλη τησ Ομϊδασ Έργου 

α) [τύτλοι ςπουδών και επαγγελματικό 

εμπειρύα ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ 

Προκόρυξησ (παραγρϊφου 5 του 

Παραρτόματοσ Β)]  

  

τα ςτοιχεύα επαγγελματικόσ εμπειρύασ 

περιλαμβϊνονται κατ’ ελϊχιςτον, τα 

ςυγχρηματοδοτοϑμενα ϋργα καθώσ και οι 

διαδικαςύεσ ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων 

που ςυμμετεύχε ο Τπεϑθυνοσ Ϊργου, ο 

Εργοδϐτησ / Αποδϋκτησ των 

προςφερϐμενων υπηρεςιών, και ο χρϐνοσ 

απαςχϐληςησ ςτο ϋργο (απϐ μόνασ / ϋτοσ - 

ϋωσ μόνασ / ϋτοσ). 
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2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 

Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 

οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 

οργανιςμοϑ για να ϋχει τη δυνατϐτητα να 

παρϊςχει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα 

εγκατϊςταςόσ του 

 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

 

 

Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρϐκειται και 

δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικϐσ φορϋασ:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 

επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια 

επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη.  

Οικονομικό και χρηματοοικονομικό 

επϊρκεια 

Απϊντηςη: 

Ο ςυνολικϐσ μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ 

εργαςιών του οικονομικού φορϋα για 

τον αριθμό ετών που απαιτούνται ςτη 

ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό 

ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι ο εξόσ 
xxx: 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(αριθμϐσ ετών, μϋςοσ κϑκλοσ εργαςιών):  

[……],[……][…]νϐμιςμα 

 

 

 

 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 

ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 

εγγρϊφων):  

[……][……][……] 

3) ε περύπτωςη που οι πληροφορύεσ 

ςχετικϊ με τον κϑκλο εργαςιών (γενικϐ ό 

ειδικϐ) δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολϐκληρη 

την απαιτοϑμενη περύοδο, αναφϋρετε την 

ημερομηνύα που ιδρϑθηκε ό ϊρχιςε τισ 

δραςτηριϐτητϋσ του ο οικονομικϐσ φορϋασ: 

[…................................…] 
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Γ: Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια 

επιλογόσ ϋχουν οριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα  ςτη ςχετικό 

διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτη διακόρυξη . 

Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα Απϊντηςη: 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου αναφορϊσxxxi, 

ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ 

ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του 

εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 

Κατϊ τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ καταλϐγου 

αναφϋρετε περιγραφό τησ ςϑμβαςησ, τα 

ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 

δημϐςιουσ ό ιδιωτικοϑσxxxii: 

Αριθμϐσ ετών (η περύοδοσ αυτό 

προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 

ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη):  

[…...........] 

Περιγραφό ποςϊ ημερομηνύεσ παραλόπτεσ 

    
 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιϐδου 

αναφορϊσxxxiii, ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 

αναλϊβει την παροχό των ακόλουθων 

υπηρεςιών του εύδουσ που ϋχει 

προςδιοριςτεύ: 

Κατϊ τη ςϑνταξη του ςχετικοϑ καταλϐγου 

αναφϋρετε περιγραφό τησ ςϑμβαςησ με  

ειδικϐτερη αναφορϊ ςτο ν. 4412/2016, τα 

ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 

δημϐςιουσ ό ιδιωτικοϑσxxxiv, καθώσ και  

Αριθμϐσ ετών (η περύοδοσ αυτό 

προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 

ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 

διακόρυξη):  

[…...........] 

 

 
 

Περιγραφό ποςϊ Ημ/νύεσ παραλόπτεσ 
    

 

10) Ο οικονομικϐσ φορϋασ προτύθεται, να 

αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 

υπεργολαβύασxxxv το ακϐλουθο τμόμα (δηλ. 

ποςοςτό) τησ ςϑμβαςησ: 

[....……] 
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Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη Ι 

– IV ανωτϋρω εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη 

ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ 

καθυςτϋρηςη, να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που 

αναφϋρονταιxxxvi, εκτόσ εϊν : 

α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 

απευθεύασ με πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται 

δωρεϊνxxxvii. 

β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτην  ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΕΤΡΨΠΑΙΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ, προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε 

δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτο παρόν Τυποποιημϋνο Έντυπο 

Υπεύθυνησ Δόλωςησ για τουσ ςκοπούσ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την ανϊθεςη του ϋργου 

«Παροχό Τπηρεςιών τεχνικοϑ ςυμβοϑλου παρακολοϑθηςησ ϋργων τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 

Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε. και των δικαιοϑχων τησ ωσ Εντεταλμϋνησ 

Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςϑλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 

για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020. » (CPV 85312320-8 , κωδικϐσ ςτο ΚΗΜΔΗ: ...................). 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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------------------ 

i ε περύπτωςη που η αναθϋτουςα αρχό /αναθϋτων φορϋασ εύναι περιςςϐτερεσ (οι) τησ (του) μύασ (ενϐσ) θα 

αναφϋρεται το ςϑνολο αυτών 

ii Επαναλϊβετε τα ςτοιχεύα των αρμοδύων, ϐνομα και επώνυμο, ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

iii Βλϋπε ςϑςταςη τησ Επιτροπόσ, τησ 6ησ ΜαϏου 2003, ςχετικϊ με τον οριςμϐ των πολϑ μικρών, των μικρών 

και των μεςαύων επιχειρόςεων (ΕΕ L 124 τησ 20.5.2003, ς. 36). Οι πληροφορύεσ αυτϋσ απαιτοϑνται μϐνο για 

ςτατιςτικοϑσ ςκοποϑσ.  

Πολύ μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγότερουσ από 10 εργαζομϋνουσ και τησ οπούασ ο 

ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγότερουσ από 50 εργαζομϋνουσ και τησ οπούασ ο 

ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 10 εκατομμύρια 

ευρώ. 

Μεςαύεσ επιχειρόςεισ: επιχειρόςεισ που δεν εύναι ούτε πολύ μικρϋσ ούτε μικρϋσ και οι οπούεσ 

απαςχολούν λιγότερουσ από 250 εργαζομϋνουσ και των οπούων ο ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών δεν 

υπερβαύνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ό το ςύνολο του ετόςιου ιςολογιςμού δεν υπερβαύνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικϐτερα ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό ϊλλου παρϐμοιου καθεςτώτοσ. 

v  Επιςημαύνεται ϐτι ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο του ϊρθρου 78 “Όςον αφορϊ τα κριτόρια που ςχετύζονται 

με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του 

Παραρτόματοσ ΧΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, 

μπορούν ωςτόςο να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων μόνο εϊν οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ 

ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ.” 

vi ϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 73 παρ. 3 α, εφϐςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι 

δυνατό η κατ' εξαύρεςη παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ  για επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου 

ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου, τησ 24ησ Οκτωβρύου 

2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008, ς. 42). 

viii ϑμφωνα με ϊρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) αναφϋρεται ωσ 

“διαφθορϊ”. 

ix Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα ενϋχονται 

υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου, 

τησ 22ασ Ιουλύου 2003 για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 

54). Περιλαμβϊνει επύςησ τη διαφθορϊ ϐπωσ ορύζεται ςτο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), «Κύρωςη και εφαρμογό 

τησ Σύμβαςησ ποινικού δικαύου για τη διαφθορϊ και του Πρόςθετου ς΄ αυτόν Πρωτοκόλλου» (αφορϊ ςε  προςθόκη 

καθόςον ςτο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφϋρεται η κεύμενη νομοθεςύα). 

x Κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςϑμβαςησ ςχετικϊ με τη προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων των 

Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48)  ϐπωσ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 48/Α) 

"Κύρωςη τησ Σύµβαςησ ςχετικϊ µε την προςταςύα των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων 

και των ςυναφών µε αυτόν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπωσ ορύζονται ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο του υμβουλύου, τησ 13ησ Ιουνύου 2002 για την 

καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3). Αυτϐσ ο λϐγοσ αποκλειςμοϑ περιλαμβϊνει 

επύςησ την ηθικό αυτουργύα ό την απϐπειρα εγκλόματοσ, ϐπωσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 τησ εν λϐγω 

απϐφαςησ-πλαύςιο. 
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xii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, 

τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ 

για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ και τη χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 

309 τησ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταςτολό τησ 

νομιμοπούηςησ εςόδων από εγκληματικϋσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ τρομοκρατύασ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ”. 

xiii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, 

τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα 

των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου 

(ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1) η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (ΥΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και προςταςύα των θυμϊτων αυτόσ και ϊλλεσ 

διατϊξεισ.". 

xiv Η εν λϐγω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε) και 

προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτϋσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθϑνοντα ϑμβουλο καθώσ και ϐλα τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ( βλ. τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 1 

του ϊρθρου 73 ) 

xv Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvi Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvii  Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xviii Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ με τελεςύδικη απϐφαςη απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα 

ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δε μπορεύ να κϊνει χρόςη αυτόσ τησ δυνατϐτητασ κατϊ την 

περύοδο αποκλειςμοϑ που ορύζεται ςτην εν λϐγω απϐφαςη (ϊρθρο 73 παρ. 7 τελευταύο εδϊφιο)  

xix Λαμβανομϋνου υπϐψη του χαρακτόρα των εγκλημϊτων που ϋχουν διαπραχθεύ (μεμονωμϋνα, κατ᾽ 

εξακολοϑθηςη, ςυςτηματικϊ ...), η επεξόγηςη πρϋπει να καταδεικνϑει την επϊρκεια των μϋτρων που λόφθηκαν.  

xx την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, 

οι υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και την 

επικουρικό αςφϊλιςη (ϊρθρο 73 παρ. 2 δεϑτερο εδϊφιο).  

xxi ημειώνεται ϐτι, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφϐςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 

ςϑμβαςησ εύναι δυνατό η παρϋκκλιςη απϐ τον υποχρεωτικϐ αποκλειςμϐ λϐγω αθϋτηςησ υποχρεώςεων 

καταβολόσ φϐρων ό αςφαλιςτικών ειςφορών κατ’ εξαύρεςη, για επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, 

ϐπωσ δημϐςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ό/και  ϐταν ο αποκλειςμϐσ θα όταν ςαφώσ 

δυςανϊλογοσ, ιδύωσ ϐταν μϐνο μικρϊ ποςϊ των φϐρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν ϋχουν 

καταβληθεύ, ό ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςϐ που οφεύλεται λϐγω 

αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε 

χρϐνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατϐτητα να λϊβει μϋτρα, ςϑμφωνα με το τελευταύο εδϊφιο τησ 

παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73, πριν απϐ την εκπνοό τησ προθεςμύασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό ςε ανοικτϋσ 

διαδικαςύεσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ  

xxii Επαναλϊβετε ϐςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xxiii Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοποϑσ τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ ςτισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ, ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ  ό ςτο ϊρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απϐδοςη ϐρων εύναι ςϑμφωνη με την παρ. 4 του ϊρθρου 73 που διαφοροποιεύται απϐ τον Κανονιςμϐ 

ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) 

xxv  Ωρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvi Εφϐςον ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ γύνεται αναφορϊ ςε ςυγκεκριμϋνη διϊταξη, να ςυμπληρωθεύ 

ανϊλογα το ΣΕΤΔ πχ ϊρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπωσ προςδιορύζεται ςτην παρϊγραφο 24 ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. 

xxviii  Η απϐδοςη ϐρων εύναι ςϑμφωνη με την περιπτ. ςτ παρ. 4 του ϊρθρου 73 που διαφοροποιεύται απϐ τον 

Κανονιςμϐ ΕΕΕ (Κανονιςμϐσ ΕΕ 2016/7) 

xxix Όπωσ περιγρϊφεται ςτο Παρϊρτημα XI του Προςαρτόματοσ Α, οι οικονομικού φορεύσ από οριςμϋνα 

κρϊτη μϋλη οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτο Παρϊρτημα 

αυτό. 

xxx  Μϐνον εφϐςον επιτρϋπεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

xxxi Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη εμπειρύασ 

που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxii Πρϋπει να απαριθμοϑνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τϐςο δημϐςιουσ 

ϐςο και ιδιωτικοϑσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxiii Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μποροϑν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη εμπειρύασ 

που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxiv Πρϋπει να απαριθμοϑνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τϐςο δημϐςιουσ 

ϐςο και ιδιωτικοϑσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxv Επιςημαύνεται ϐτι εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει τμόμα τησ ςϑμβαςησ ςε 

τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ του υπεργολϊβου για την εκτϋλεςη του εν 

λϐγω τμόματοσ, τϐτε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτϐ ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοϑσ υπεργολϊβουσ, βλϋπε μϋροσ 

ΙΙ, ενϐτητα Γ ανωτϋρω.  

xxxvi Πρβλ και ϊρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii Τπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋα ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων) που παρϋχουν τη 

δυνατότητα ςτην αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να το πρϊξει. Όπου απαιτεύται, τα ςτοιχεύα αυτϊ 

πρϋπει να ςυνοδεύονται από τη ςχετικό ςυγκατϊθεςη για την εν λόγω πρόςβαςη.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ’  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Περιεχόμενο τεχνικών προςφορών 

Ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ, εύτε ωσ αυτοτελώσ υποβϊλλων προςφορϊ εύτε οι υποβϊλλουςεσ 
προςφορϊ ενώςεισ ό κοινοπραξύεσ , θα πρϋπει να περιγρϊφουν και να τεκμηριώνουν εγγρϊφωσ,  

α) τη μεθοδολογικό προςϋγγιςη εκτϋλεςησ του δημοπρατοϑμενου αντικειμϋνου, ςε 
ςυνϊρτηςη με τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ του , 

β) το ρϐλο, τισ δεξιϐτητεσ, την εξειδύκευςη και τη ςυνειςφορϊ – βαθμϐ εμπλοκόσ, εκϊςτου 
προτεινϐμενου μϋλουσ τησ ομϊδοσ ϋργου. 

2. Κριτόρια αξιολόγηςησ τεχνικών προςφορών 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 

βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, η οπούα εκτιμϊται βϊςει των κϊτωθι κριτηρύων:  

Κριτόρια Βαθμολόγηςησ Σεχνικών Προςφορών 

Ομϊδα 

Κριτηρύων 
Κριτόριο υντελεςτόσ Βαρύτητασ 

Α Μεθοδολογύα υλοπούηςησ 60% 

Α1. 
Κατανόηςη των απαιτόςεων του 

Έργου  
25% 

Α2. 
Μεθοδολογύα και μϋςα για την 

υλοπούηςη του ϋργου  
25% 

Α3. 
Ανϊλυςη του Έργου ςε 

Δραςτηριότητεσ και Παραδοτϋα  
10% 

Β Ομϊδα Έργου  40% 

Β1. 
Δομό, Σύνθεςη και Οργϊνωςη τησ 

Ομϊδασ Έργου  
20% 

Β2. 

Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του 

Έργου από τα προςόντα, τισ 

αρμοδιότητεσ και τα καθόκοντα των 

ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου  

20% 

ύνολο  100% 

 

A: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

A1: Κατανόηςη των απαιτόςεων του ϋργου 

Κρύνεται ο βαθμϐσ κατανϐηςησ του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, η κατανϐηςη 

του πλαιςύου, των γενικών και ειδικών θεμϊτων και των απαιτόςεων, η αντύληψη των 

ιδιαιτεροτότων, των ειδικών ζητημϊτων και των ενδεχϐμενων κινδϑνων, καθώσ και οι τρϐποι 

αντιμετώπιςησ τουσ που προτεύνονται απϐ τον διαγωνιζϐμενο. (Αξιολογεύται απϐ τη υνοπτικό 

πρϐταςη προςϋγγιςησ του Ϊργου) 
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A2: Μεθοδολογύα και μϋςα για την υλοπούηςη του ϋργου 

Κρύνεται η καταλληλϐτητα τησ μεθοδολογύασ που θα προταθεύ για την υλοπούηςη του ςυγκεκριμϋνου 

ϋργου του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ, η ςαφόνεια, η πρακτικϐτητα και η εφικτϐτητα εφαρμογόσ τησ. 

Επύςησ, η καταλληλϐτητα των εργαλεύων και μϋςων που θα προταθοϑν για την εφαρμογό τησ 

μεθοδολογύασ και η χρηςτικϐτητα τουσ ςτο ςυγκεκριμϋνο ϋργο του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ. 

(Αξιολογεύται απϐ τη υνοπτικό πρϐταςη προςϋγγιςησ του Ϊργου) 

A3 : Ανϊλυςη του ϋργου ςε δραςτηριότητεσ και Παραδοτϋα 

Κρύνεται το βϊθοσ και η ακρύβεια τησ ανϊλυςησ του ϋργου του υμβοϑλου ςε δραςτηριϐτητεσ και 

Παραδοτϋα, και ο βαθμϐσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρϐντοσ 

διαγωνιςμοϑ που προκϑπτει απϐ την παραπϊνω ανϊλυςη. (Αξιολογεύται απϐ τη υνοπτικό πρϐταςη 

προςϋγγιςησ του Ϊργου) 

Ομϊδα B΄: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

B1 : Δομό, ςύνθεςη και οργϊνωςη τησ Ομϊδασ Έργου 

Κρύνεται η καταλληλϐτητα και η επϊρκεια τησ δομόσ, τησ ςϑνθεςησ και τησ οργϊνωςησ τησ Ομϊδασ 

Ϊργου του Προςφϋροντοσ, και ο βαθμϐσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του 

παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ που προκϑπτει απϐ αυτϋσ. (Αξιολογεύται απϐ την Προτεινϐμενη Ομϊδα 

Ϊργου) 

B2 : Βαθμόσ κϊλυψησ των αναγκών του Έργου από τα προςόντα, τισ αρμοδιότητεσ και τα καθόκοντα 

των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου 

Κρύνεται η ορθολογικϐτητα και η επϊρκεια τησ κατανομόσ του χρϐνου απαςχϐληςησ των ςτελεχών 

τησ Ομϊδασ Ϊργου, ςτα διαφορετικϊ αντικεύμενα, τισ φϊςεισ και τισ δραςτηριϐτητεσ του ϋργου, και ο 

βαθμϐσ κϊλυψησ των απαιτόςεων του ςυγκεκριμϋνου ϋργου του παρϐντοσ διαγωνιςμοϑ που 

προκϑπτει απϐ την παραπϊνω κατανομό. (Αξιολογεύται απϐ την Προτεινϐμενη Ομϊδα Ϊργου) 

Βαθμολόγηςη και κατϊταξη προςφορών 

Επύ τησ διαδικαςύασ βαθμολϐγηςησ των τεχνικών προςφορών, εϊν κατϊ την εξϋταςη μιασ προςφορϊσ 

διαπιςτώνεται ϐτι καλϑπτονται ό υπερκαλϑπτονται οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ διακόρυξησ, η 

προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ αποδεκτό. Εϊν ςε μια προςφορϊ διαπιςτώνεται απϐκλιςη απϐ τισ 

προδιαγραφϋσ, τϐτε αυτό κρύνεται (τεκμηριωμϋνα) απϐ την αρμϐδια επιτροπό αν εύναι ουςιώδησ ό 

επουςιώδησ. Προςφορϊ που ϋχει μια ό περιςςϐτερεσ τεχνικϋσ αποκλύςεισ οι οπούεσ ϋχουν κριθεύ ωσ 

επουςιώδεισ, κρύνεται ωσ τεχνικϊ αποδεκτό. Αντύθετα, εϊν ϋςτω και μια απϐκλιςη ϋχει κριθεύ 

τεκμηριωμϋνα ωσ ουςιώδησ, η προςφορϊ αυτό κρύνεται τεχνικϊ μη αποδεκτό και απορρύπτεται και η 

Επιτροπό αιτιολογεύ εγγρϊφωσ την απϐφαςό τησ. 

Απϐκλιςη απϐ απαύτηςη των τεχνικών προδιαγραφών που ϋχει χαρακτηριςθεύ ωσ απαρϊβατοσ ϐροσ, 

εύναι εξ οριςμοϑ ουςιώδησ. Αφοϑ απορριφθοϑν οι προςφορϋσ που παρουςιϊζουν ουςιώδεισ 

αποκλύςεισ, η διαδικαςύα με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη 

προςφορϊ, βαθμολογεύται ωσ ακολοϑθωσ: 

 Κϊθε μϋλοσ τησ Επιτροπόσ θα βαθμολογόςει κϊθε ϋνα κριτόριο αυτϐνομα με ϋνα ακϋραιο 
βαθμϐ, ςτην κλύμακα 100 - 120. 

 Βαθμολογύα 100 δύνεται ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό προςφορϊ πληρού ακριβώσ το 
κριτόριο. 
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 Η βαθμολογύα μπορεύ να αυξϊνεται μϋχρι 120 βαθμοϑσ ςτισ περιπτώςεισ που η τεχνικό 
προςφορϊ υπερκαλϑπτει το κριτόριο. Οι ςταθμιςμϋνεσ βαθμολογύεσ των κριτηρύων 
αθρούζονται και δύνουν τη ςυνολικό βαθμολογύα. 

Η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου εύναι ο αριθμητικϐσ μϋςοσ ϐροσ των βαθμολογιών των μελών τησ 

Επιτροπόσ. τη ςυνϋχεια, η βαθμολογύα κϊθε κριτηρύου ςταθμύζεται (πολλαπλαςιϊζεται) επύ τον 

αντύςτοιχο ςυντελεςτό βαρϑτητασ. Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ εύναι το 

ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ϐλων των κριτηρύων. 

Σο ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμών ϐλων των κριτηρύων δύνει τον Απϐλυτο Βαθμϐ τησ Σεχνικόσ 

Προςφορϊσ (Α.Β.Σ.Π.). 

Ο Σελικϐσ Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Σ.Π.) υπολογύζεται απϐ τον τϑπο: 

Σ.Β.Σ.Π. = (Α.Β.Σ.Π. / Α.Β.Σ.Π.max ) Φ 100 

ϐπου: 

Α.Β.Σ.Π.max εύναι ο μεγαλϑτεροσ Απϐλυτοσ Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ μεταξϑ ϐλων των Σεχνικών 

Προςφορών. 

Η Επιτροπό βαθμολογεύ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ που δεν απορρύφθηκαν, κατϊ τα προηγοϑμενα, με 

βϊςη τον ακϐλουθο τϑπο: 

Oj = ( Κ min / Κ j ) Φ 100 

ϐπου : 

Oj : η Βαθμολογύα τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ j 

Κ min : το χαμηλϐτερο κϐςτοσ απϐ ϐλεσ τισ οικονομικϋσ προςφορϋσ 

Kj : το κϐςτοσ τησ οικονομικόσ προςφορϊσ j. 

Εϊν οι οικονομικϋσ προςφορϋσ κρύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ 

ςϑμβαςησ και, ειδικϐτερα, εφϐςον το ποςοςτϐ ϋκπτωςησ υπερβαύνει το 20% του προϒπολογιςμοϑ 

τησ ςυμβατικόσ αξύασ , η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν 

την τιμό που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο 

δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη προσ αυτοϑσ τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό 

εφαρμϐζονται τα ϊρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Η ανϊδειξη αναδϐχου θα γύνει με κριτόριο ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη 

Προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ - τιμόσ. Για την επιλογό τησ πιο ςυμφϋρουςασ απϐ 

οικονομικό ϊποψη Προςφορϊσ η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολϐγηςησ Διαγωνιςμοϑ θα προβεύ ςτην 

κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ Προςφορϊσ με βϊςη τον 

ακϐλουθο τϑπο : 

Λi = 80% *(Σ.Β.Σ.Π.)+ 20% * Qj 

ϐπου: 

Σ.Β.Σ.Π.: Σελικϐσ Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ 

Qj Η βαθμολογύα τησ οικονομικόσ προςφορϊσ 

Λi το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα 2 δεκαδικϊ ψηφύα. 
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Επικρατϋςτερη εύναι η Προςφορϊ με το μεγαλϑτερο Λ. ε περύπτωςη ιςοβαθμύασ, επικρατϋςτερη 

εύναι η Προςφορϊ με τον καλϑτερο Σελικϐσ Βαθμϐσ Σεχνικόσ Προςφορϊσ (Σ.Β.Σ.Π.), ενώ ςε 

περύπτωςη πλόρουσ ιςοβαθμύασ (Λi, Σ.Β.Σ.Π.i) διενεργεύται δημϐςια κλόρωςη παρουςύα ϐλων των 

ενδιαφερομϋνων. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ 

ΕΠΨΝΤΜΟ  ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΣΡΨΝΤΜΟ  ΜΗΣΡΨΝΤΜΟ  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΓΕΝΝΗΗ 

 ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΟΝΟΜΑ 

ΙΔΡΤΜΑΣΟ 
ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΦΙΟΤ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΚΣΗΗ 

ΣΙΣΛΟΤ 

ΒΑΘΜΟ 

     

     

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΡΓΟ ΕΡΓΟΔΟΣΗ 
ΡΟΛΟ / 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ  

(ΜΗΝΕ) 

ΔΙΑΘΕΙΜΗ 

ΤΣΑΣΙΚΗ 

(ΝΑΙ/ΟΦΙ) 

ΤΓΦΡ/ΝΟ 

(ΝΑΙ/ΟΦΙ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 Ο πύνακασ που ακολουθεύ θα ςυμπληρωθεύ απϐ τουσ υποψηφύουσ οικονομικοϑσ φορεύσ και θα 

υποβληθεύ επύ ποινόσ αποκλειςμοϑ ςε μορφό pdf ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνοσ ςτον υποφϊκελο 

«Οικονομικό προςφορϊ». 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΠΡΟΥΟΡΑ ϊνευ 

Υ.Π.Α. 

(Μηνιαύα Φ 12) 

 

Υ.Π.Α.  

ΤΝΟΛΟ   

ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 120 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕ ΗΜΕΡΕ 

ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΨΗ (επύ τοισ εκατϐ) επύ 

αρχικοϑ προϒπολογιςμοϑ.  

 

 

Ο Προςφϋρον 

 

 

(Τπογραφό) 

(φραγύδα) 
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