
 

 

                             

 

 

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ  

& ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
 

 

Έχοντασ υπ’ όψιν το θεςμικό πλαύςιο, όπωσ αυτό αναλύεται ςτην παρϊγραφο 1.4 τησ 
παρούςησ, 

Α π ο φ α ς ύ ζ ο υ μ ε 

Ση διενϋργεια ςυνοπτικού διαγωνιςμού ςε ευρώ ελεύθερο, με κριτόριο κατακύρωςησ την 
πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, βϊςει τησ τιμόσ, για την παροχό 
Τπηρεςιών υμβούλου που αφορϊ ςτον «χεδιαςμό πλαιςύου αναφορών και μηχανιςμού 
παρακολούθηςησ τησ διαχεύριςησ των προγραμμϊτων που χρηματοδοτούνται από τα 
Ευρωπαώκϊ Σαμεύα Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Σαμεύου Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ», όπωσ περιγρϊφονται ςτην παρούςα Διακόρυξη. 
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ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 
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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 

ΓΙΑΝΝΟΤΛΑ ΦΑΛΒΑΣΖΗ 
ΑΣΤΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ 

 

Επωνυμύα Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη / 
Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 

Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.)  
Σαχυδρομικό διεύθυνςη Λ. Μεςογεύων 96, 1οσ όροφοσ 

Πόλη Αθόνα 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 115 27 

Φώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 303 

Σηλϋφωνο 210-7487551 και 210-7471235 

Υαξ 210-7481211 

Ηλεκτρονικό Σαχυδρομεύο  ydeap@yptp.gr 

Αρμόδιοι για πληροφορύεσ Τπαςτυνόμοσ Α΄ ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδόςιοσ 

Αρχιφύλακασ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταύροσ 

Γενικό Διεύθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.ydeap.gr 

Διεύθυνςη του προφύλ αγοραςτό ςτο διαδύκτυο 
(URL) 

www.yptp.gr 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ (Α.Α) 

 

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι η Τπηρεςύα Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) και ανόκει ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη. υςτϊθηκε και λειτουργεύ με τισ 
διατϊξεισ του Ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ύςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών 
Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ. 

Η διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ ορύςτηκε με την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ 
Β' 1880) κοινό υπουργικό απόφαςη, “Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ 
Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 εδϊφιο γ' του Νόμου 4332/2015 ”.  

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 Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και 
Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020. 

το πλαύςιο αυτό ϋχουν εκδοθεύ αντύςτοιχεσ εκχωρόςεισ αρμοδιοτότων προσ την Τπηρεςύα μασ 
από την Τπεύθυνη Αρχό, για τη διαχεύριςη δρϊςεων/ϋργων του εθνικού προγρϊμματοσ του 
Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την 
περύοδο 2014-2020. (ΥΕΚ. Β' 510-2019, ΥΕΚ Β' 2000-2019). 

 

Κύρια δραςτηριότητα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η κύρια δραςτηριότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι ο χειριςμόσ και η αξιοπούηςη των 
ευρωπαώκών προγραμμϊτων που αφορούν χρηματοδοτούμενεσ επιχειρηςιακϋσ και αναπτυξιακϋσ 
δρϊςεισ του Τπουργεύου και το ςυντονιςμό των ςυναρμόδιων Τπηρεςιών για την υλοπούηςη των 
δρϊςεων αυτών. Οι παραπϊνω δρϊςεισ μπορεύ να υλοποιούνται εύτε αυτοτελώσ από το Τπουργεύο 
Προςταςύασ του Πολύτη εύτε από ϊλλο ιδιωτικό ό δημόςιο φορϋα, κατόπιν προγραμματικόσ 
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ςύμβαςησ, εφόςον ςυντρϋχουν ειδικού λόγοι ό προβλϋπεται αποκλειςτικό αρμοδιότητα των ωσ 
ϊνω φορϋων.(ςύμφωνα με το ϊρθρο 3 του Νόμου 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ύςταςη Γραφεύου 
Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ 
διατϊξεισ”. 
 

τοιχεύα Επικοινωνύασ  

α) Σα ϋγγραφα τησ διακόρυξησ εύναι διαθϋςιμα για ελεύθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν 
ηλεκτρονικό πρόςβαςη μϋςω τησ διαδικτυακόσ πύλησ http://et.diavgeia.gov.gr/ και ςτον 
ιςτότοπο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ www.ydeap.gr. 

β) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτη διεύθυνςη Μεςογεύων 96, Αθόνα ΣΚ 11527 , 
ςτον 1οόροφο. 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ από τουσ αρμόδιουσ κ. ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδόςιο, τηλ. 
2107446049 και κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταύρο τηλ. 2107471235. 

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

Ο διαγωνιςμόσ θα διεξαχθεύ με τη διαδικαςύα του ςυνοπτικού διαγωνιςμού του ϊρθρου 117 του ν. 
4412/2016 και υπό τισ προώποθϋςεισ του νόμου αυτού και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ 

Η παρούςα ςύμβαςη χρηματοδοτεύται από Πιςτώςεισ του Προγρϊμματοσ Δημοςύων Επενδύςεων 
Σο ϋργο θα βαρύνει τισ πιςτώςεισ τησ ΑΕ 050/2 και ςυγκεκριμϋνα των ϋργων με τουσ κϊτωθι 
κωδικούσ: 

Α) 2015Ε05020008 με τύτλο «Σεχνικό Βοόθεια τησ ΤΔΕΑΠ του ΣΑΜΕ», όςο αφορϊ το αντύςτοιχο 
Σαμεύο (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) και MIS (κωδικόσ Ο.Π..) 5003189 

Β) 2016Ε05020003 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα 
& Θεωρόςεισ» (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) καιMIS (κωδικόσ Ο.Π..)  5003195 

Γ) 2016Ε05020004 με τύτλο «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ 
Αςτυνομικό υνεργαςύα». (100% Ευρωπαώκό Φρηματοδότηςη) καιMIS (κωδικόσ Ο.Π..)   5003181 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

ύναψη ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών 
υμβούλου που αφορϊ ςτον «χεδιαςμό πλαιςύου 

αναφορών και μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ 
διαχεύριςησ των προγραμμϊτων που 

χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Σαμεύο Εςωτερικόσ 

Αςφϊλειασ» 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Όπωσ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα I τησ παρούςασ 
Διακόρυξησ, με τύτλο: ‘’ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΑΠΑΙΣΗΕΙ – 
ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ’’  

ΚΩΔΙΚΟ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΤ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΤ 
ΔΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΕΩΝ (CPV) 

85312320-8 
Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβούλων  

ΤΠΗΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ  
ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΨΠΑΪΚΨΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΨΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) 
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Υ.Π.Α. Ο εκϊςτοτε ιςχύων. 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 
ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΣΟΤ Ν. 

4412/2016, (ΑΝΕΤ Υ.Π.Α., 
ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΚΡΑΣΗΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ) 

Η ςυνολικό εκτιμώμενη αξύα εύναι : #45.000,00# ευρώ. 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και δαπανών ϊνευ 

Υ.Π.Α.). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 
Σϋςςερισ (4) μόνεσ από την επομϋνη τησ ημερομηνύασ 

υπογραφόσ τησ ύμβαςησ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΕΙ 

Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων 2018 
υλλογικό Απόφαςη : 050/2 

Κωδικού Ϊργου : 2016Ε05020003 , 2016Ε05020004 και 
2015Ε05020008 

Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (τομεύσ ύνορα & 
Θεωρόςεισ και Αςτυνομικό υνεργαςύα)& Ευρωπαώκό Σαμεύο 

Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ 

ΤΝΟΛΟΙΦΤΟΤΩΝ 
ΚΡΑΣΗΕΩΝΕΠΙ % 

0,1347% 
Ανϊλυςη: 

 0,07% υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων, η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ 
αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών, η οπούα επιβαρύνεται με χαρτόςημο 3% & επ’ 
αυτού 20% ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ. 

 

ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗΥΟΡΟΤΕΙΟΔΗΜΑΣΟ 
Κατϊ την πληρωμό θα παρακρατεύται ο προβλεπόμενοσ από 

το ϊρθρο 64 του Ν. 4172/2013, ωσ ιςχύει, φόροσ 
ειςοδόματοσ. 

ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΟΦΗ Σϋςςερισ  (4) μόνεσ από την υπογραφό τησ ύμβαςησ  

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ Έδρα τησ Αναθϋτουςασ  Αρχόσ 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ 
Η ύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον 

ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ απόψεωσ προςφορϊ βϊςει 
τησ τιμόσ 

 

Η διενϋργεια του παρόντοσ ςυνοπτικού διαγωνιςμού, με κριτόριο κατακύρωςησ την πλϋον 
ςυμφϋρουςα, από οικονομικόσ ϊποψησ, προςφορϊ, βϊςει τησ τιμόσ ςε ευρώ, ϋχει ςκοπό την 
εξεύρεςη αναδόχου για την παροχό Τπηρεςιών υμβούλου που αφορϊ ςτον «χεδιαςμό 
πλαιςύου αναφορών και μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ διαχεύριςησ των 
προγραμμϊτων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα Αςύλου, 
Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ», των Ευρωπαώκών 
Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ για τη 
δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020. 

Ειδικότερα, αντικεύμενο τησ παρούςασ διακόρυξησ, αποτελεύ ο ςχεδιαςμόσ του μηχανιςμού 
παρακολούθηςησ ςχετικϊ με τη διαχεύριςη των προγραμμϊτων χρηματοδότηςησ δρϊςεων 
που εμπύπτουν ςτισ δραςτηριότητεσ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη (εφεξόσ η 
«Τπηρεςύα»). 

ΑΔΑ: 6ΑΔ946ΜΤΛΒ-ΡΣ2
19PROC006083731 2019-12-20



 

 
 

 

 

  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ταμείο Εζωηεπικήρ Αζθάλειαρ 

Ταμείο Αζύλος 

Μεηανάζηεςζηρ & Ένηαξηρ 

 

 

 

ελύδα 7 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 

 

Ωσ περύμετροσ εφαρμογόσ των παρεχόμενων υπηρεςιών ορύζονται οι δαπϊνεσ που 

εντϊςςονται ςτισ κατωτϋρω χρηματοδοτικϋσ πηγϋσ (εφεξόσ οι «Φρηματοδοτικϋσ Πηγϋσ») κατϊ 

την περύοδο 2014-2020 (εφεξόσ η «Διϊρκεια»): 

1. Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ (TAME - AMIF) 
2. Εθνικό Πρόγραμμα του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (TEA - ISF) 
3. Μηχανιςμό Έκτακτησ βοόθειασ των δύο αυτών Σαμεύων (EMAS) 
4. Λοιπϊ ςυγχρηματοδοτούμενα προγρϊμματα ςτο πλαύςιο τησ ςυμπληρωματικότητασ 

των προαναφερόμενων Σαμεύων (TEA – ISF, TAME - AMIF). 
 
το πλαύςιο αυτό, το αντικεύμενο παροχόσ των υπηρεςιών ςυνοψύζεται ςτα ακόλουθα Έργα:  
 
Έργο Α: χεδιαςμόσ πλαιςύου αναφορών 

 
Σο Έργο περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: 

α. χεδιαςμόσ πλαιςύου αναφορών, των Δεικτών Παρακολούθηςησ Απόδοςησ (ΚΡΙs) 
καθώσ και τησ ετόςιασ ϋκθεςησ για τα προγρϊμματα χρηματοδότηςησ δρϊςεων. 

β. Εκπόνηςη μελϋτησ ςύγκριςησ του κόςτουσ των κατοχυρωμϋνων υπηρεςιών ό αγαθών 
(benchmarking analysis). 

Έργο Β: Αξιολόγηςη και βελτύωςη τησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ τόρηςησ των 
αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. 

Σο Έργο περιλαμβϊνει τα κϊτωθι: 

α. Κατανόηςη απαιτόςεων του Ευρωπαώκού και Εθνικού θεςμικού και κανονιςτικού 
πλαιςύου και ςύγκριςη με την υπϊρχουςα διαδικαςύα παρακολούθηςησ τόρηςησ των 
αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών,  

β. Αξιολόγηςη κινδύνων ςχετικϊ με την υφιςτϊμενη διαδικαςύα παρακολούθηςησ 
τόρηςησ των αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών, αναγνώριςη και 
υποβολό βαςικών ςημεύων προσ βελτύωςη βϊςει βϋλτιςτων πρακτικών τησ αγορϊσ, 

γ. Ενύςχυςη διαδικαςύασ και δικλεύδων αςφαλεύασ (controls) ςχετικϊ με την παρϊδοςη 
και την αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών ό αγαθών από τον ανϊδοχο ςτουσ 
υπεύθυνουσ παραλαβόσ. 

Αναλυτικό περιγραφό των παραπϊνω περιγραφόμενων δραςτηριοτότων ςυμπεριλαμβϊνεται  
ςτο Παρϊρτημα I ‘’ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ‘’ τησ παρούςασ Διακόρυξησ, το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο 
μϋροσ αυτόσ. 

Οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ κατατϊςςονται ςτουσ ακόλουθουσ κωδικούσ του Κοινού Λεξιλογύου 
δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 85312320-8 “Τπηρεςύεσ υμβούλων ”. 

Η εκτιμώμενη αξύα τησ ςύμβαςησ ανϋρχεται ςτο ποςό των ςαρϊντα πϋντε χιλιϊδων ευρώ 
(45.000,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον του αναλογούντοσ ΥΠΑ 
(24%), ότοι ςυνολικό δαπϊνη πενόντα πϋντε χιλιϊδων οκτακοςύων ευρώ (55.800,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του Υ.Π.Α και νόμιμων κρατόςεων, [ςυνολικού ποςοςτού 0,1347 % 
(0,07% υπϋρ Ε.Α.A.ΔΗ.Τ., και επύ των κρατόςεων αυτών 3% κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και επύ 
αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου) και (0,06% υπϋρ Ε.Α.Π.Π. και επύ των κρατόςεων αυτών 3% 
κρϊτηςη υπϋρ χαρτοςόμου και επύ αυτού 20% υπϋρ ΟΓΑ χαρτοςόμου)]. 

Ο ανωτϋρω προώπολογιςμόσ επιμερύζεται ωσ ακολούθωσ: 
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Α) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ ο προώπολογιςμόσ ορύζεται 
ςτισ εύκοςι δύο χιλιϊδεσ πεντακόςια ευρώ (22.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων 
κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 27.900,00 € ) 

Β) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ,  ο 
προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ ϋντεκα χιλιϊδεσ διακόςια πενόντα ευρώ (11.250,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
13.950,00 €) και 

Γ) Για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, ο 
προώπολογιςμόσ ορύζεται ςτισ ϋντεκα χιλιϊδεσ διακόςια πενόντα ευρώ (11.250,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
13.950,00 €). 

Η διϊρκεια τησ ςύμβαςησ ορύζεται ςε τϋςςερισ (4) μόνεσ αρχόμενη από την επομϋνη τησ 
ημερομηνύασ υπογραφόσ αυτόσ. 
 

Η ςύμβαςη θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ. 

 

Συχόν ϋξοδα που θα προκύψουν από ανϊγκεσ μετακινόςεων εντόσ ό εκτόσ Ελλϊδασ, βαρύνουν 
αποκλειςτικϊ τον ανϊδοχο και δεν αποτελούν αντικεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ. 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο 

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ διϋπονται από την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ 
εξουςιοδότηςη αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, όπωσ ιςχύουν και ιδύωσ: 

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

 του 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 Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελληνικό δύκαιο, τροποπούηςη του ν. 3419/2005 (Α' 297) και ϊλλεσ διατϊξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχεύριςη, ϋλεγχοσ και εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την 
προγραμματικό περύοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ 
Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) – δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικϋσ Απλουςτεύςεισ - Καταργόςεισ, υγχωνεύςεισ Νομικών 
Προςώπων και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα-Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπϋσ ρυθμύςεισ» και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 1,  

 τησ 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»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «ύςταςη ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νόμων και 
πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωςη Κώδικα Υόρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ»,  
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 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωςη του Κώδικα Διοικητικόσ Διαδικαςύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”  και 
ιδύωσ των ϊρθρων 7 και 13 ϋωσ 15, 

 τον ν. 3938/2011 (ΥΕΚ Α' 61) “ύςταςη Γραφεύου Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Αυθαιρεςύασ ςτο 
Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη και ϊλλεσ διατϊξεισ”.  

  το ϊρθρο 77 του Ν. 4375/2016 (ΥΕΚ Α' 51) ωσ Εντεταλμϋνη Αρχό, ανϋλαβε την ϊςκηςη 
αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για μϋροσ του προγρϊμματοσ του Σαμεύου Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και 
Ϊνταξησ και του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020. 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρόςβαςη ςε δημόςια ϋγγραφα και 
ςτοιχεύα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανϊληψη υποχρεώςεων από τουσ Διατϊκτεσ” 

 την υπ' αριθ. 8000/20/45/199-δ' από 03-09-2015 (ΥΕΚ Β' 1880) κοινό υπουργικό απόφαςη, 
“Διϊρθρωςη τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων 
(Τ.Δ.Ε.Α.Π.) Τπουργεύου Εςωτερικών και Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ του ϊρθρου 9 παρ. 11 
εδαφ. γ' του Ν.4332/2015 ”.  

 Ση με αριθμ. 158/2016 Απόφαςη τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων με θϋμα 
«Ϊγκριςη του "Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ" (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 του 
Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των 
οδηγιών» (Β΄ 3698).  – 

 τησ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςησ του Τπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ 
«Ρύθμιςη ειδικότερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ» 

 την υπ’ αριθ. 2015 Τ.Α. (ΥΕΚ 3522/Β/19-09-2019) «ύςτημα Διαχεύριςησ και Ελϋγχου των 
Εθνικών Προγραμμϊτων των Σαμεύων Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ (ΣΑΜΕΕ/AMIF) και 
Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (TEA/ISF) για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020». 

 την υπ’ αριθ. 1072/Υ.20(ΥΕΚ 2000/Β/31-05-2019) Απόφαςη του Τφυπουργού Οικονομύασ και 
Ανϊπτυξησ «Ανϊθεςη αρμοδιοτότων διαχεύριςησ για δρϊςεισ/ϋργα του Εθνικού Προγρϊμματοσ 
του Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ για την περύοδο 2014-2020 ςτην Τπηρεςύα Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων (Τ.Δ.Ε.Α.Π.) του Τπουργεύου Προςταςύασ του 
Πολύτη». 

 την υπ΄ αριθ . 8000/20/74/40-γ ́ από 20-06-2019 Απόφαςη κασ Διευθύντριασ Τ.Δ.Ε.Α.Π. με τύτλο: 
«ύςταςη – υγκρότηςη Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ Προςφορών, Επιτροπόσ Ενςτϊςεων και 
Επιτροπόσ Παραλαβόσ για την Παροχό Τπηρεςιών Νομικού υμβούλου για την ενύςχυςη – 
υποςτόριξη τησ αποτελεςματικόσ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων / Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη, ωσ Εντεταλμϋνησ Αρχόσ των 
Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ για την 
δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020». 

 την υπ΄ αριθ. 33422 από 28-03-2016 Τπουργικό Απόφαςη για την ϋνταξη των δρϊςεων με τύτλο: 
«Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ 
υνεργαςύασ » και «Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ - Σεχνικό Βοόθεια / Σομϋασ ύνορα & 
Θεωρόςεισ» ςτο Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων.  

 την υπ΄ αριθ. 59399 από 04-06-2019 Τπουργικό Απόφαςη για την ϋνταξη τησ  δρϊςησ με τύτλο: 
«Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού Σαμεύου Αςύλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ» ςτο 
Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων.  
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 Σην υπ’ αριθ. 53543 από 20-05-2019 Απόφαςη Τφυπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. (ΑΔΑ 
ΧΖΑ6465ΦΙ8-Τ12) 

 Σην υπ’ αριθ. 114860 από 30-10-2018 Απόφαςη Τφυπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ. (ΑΔΑ 
7ΣΞΠ465ΦΙ8-29Β) 

 την υπ΄ αριθ. ISF-B/5-ρμθ΄ από 22-04-2019 4η Σροποποιημϋνη Απόφαςη Φορόγηςησ Επιδότηςησ 
τησ Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ 
ύνορα και Θεωρόςεισ». 

 την υπ΄ αριθ. ISF-B/5-ρνα΄ από 09-05-2019 4ηΣροποποιημϋνη υμφωνύα Επιδότηςησ τησ Δρϊςησ 
με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ ύνορα και 
Θεωρόςεισ». 

 την υπ΄ αριθ. ISF-P/1-ρκε΄ από 30-04-2019 Σροποπούηςη υμφωνύασ Επιδότηςησ τησ Δρϊςησ με 
τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού Σαμεύου Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ/ Σομϋασ Αςτυνομικόσ 
υνεργαςύασ». 

 την υπ΄ αριθ. ΣΑΜΕ/30/9-ρκα  από 10-04-2019 Σροποπούηςη Απόφαςησ Φορόγηςησ Επιδότηςησ 
τησ Δρϊςησ με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού ΣαμεύουΑςύλου Μετανϊςτευςησ και 
Ϊνταξησ». 

 την υπ΄ αριθ. ΣΑΜΕ /30/9-ρκε΄ από 11-05-2019 Σροποπούηςη υμφωνύασ Επιδότηςησ τησ Δρϊςησ 
με τύτλο: «Σεχνικό Βοόθεια του Ευρωπαώκού ΣαμεύουΑςύλου Μετανϊςτευςησ και Ϊνταξησ». 

 Σην υπ’ αριθ. 8000/20/74/40 από 30/05/2019 Απόφαςη κασ Διευθυντό επύ ταυτϊριθμου 
Ειςηγητικού ςημειώματοσ. 

 των ςε εκτϋλεςη των ανωτϋρω νόμων εκδοθειςών κανονιςτικών πρϊξεων, των λοιπών διατϊξεων 
που αναφϋρονται ρητϊ ό απορρϋουν από τα οριζόμενα ςτα ςυμβατικϊ τεύχη τησ παρούςασ,  
καθώσ και του ςυνόλου των διατϊξεων του αςφαλιςτικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαύου που διϋπει την ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ παρούςασ 
ςύμβαςησ, ϋςτω και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ παραπϊνω. 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού 

Ο διαγωνιςμόσ θα διενεργηθεύ ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ Ευρωπαώκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων του Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη επύ τησ οδού Λ. Μεςογεύων 
96 ςτην Αθόνα, την 03 Ιανουαρύου 2020, ημϋρα Παραςκευό, ώρα 12.00 μμ (ημερομηνύα και 
χρόνοσ ϋναρξησ αποςφρϊγιςησ προςφορών), ενώπιον τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ Διαγωνιςμού. 
την ςυνϋχεια, η αξιολόγηςη των προςφορών θα πραγματοποιηθεύ από την οριςθεύςα προσ τούτο 
Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού. 

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η ημερομηνύα διενϋργειασ του 
διαγωνιςμού, δηλαδό η 03 Ιανουαρύου 2020, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 11:30. 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται, επύ ποινό απαραδϋκτου, αποκλειςτικϊ ςε ϋντυπη μορφό, εύτε 
αυτοπροςώπωσ ςτο πρωτόκολλο τησ Τπηρεςύασ, εύτε μϋςω ταχυμεταφορϊσ (courier) ό 
ταχυδρομεύου, με την προώπόθεςη, να ϋχουν παραληφθεύ από το πρωτόκολλο τησ Τπηρεςύασ ϋωσ 
την ανωτϋρω καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα.  

Αν, για λόγουσ ανωτϋρασ βύασ, δεν διενεργηθεύ η αποςφρϊγιςη κατϊ την οριςθεύςα ημϋρα, η 
αποςφρϊγιςη και η καταληκτικό ημερομηνύα, αντύςτοιχα, μετατύθενται ςε οποιαδόποτε ϊλλη 
ημϋρα, με απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου. Η απόφαςη αυτό κοινοποιεύται 
εγγρϊφωσ, τρεύσ (3) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν τη νϋα ημερομηνύα, ςε όςουσ 
οικονομικούσ φορεύσ που ϋλαβαν τα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ και αναρτϊται ςτο Πρόγραμμα 
«ΔΙΑΤΓΕΙΑ» και ςτην Ιςτοςελύδα τησ Τπηρεςύασ (www.ydeap.gr). Αν και ςτη νϋα αυτό ημερομηνύα 
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δεν καταςτεύ δυνατό η αποςφρϊγιςη των προςφορών, μπορεύ να οριςθεύ και νϋα ημερομηνύα, 
εφαρμοζομϋνων κατϊ τα λοιπϊ των διατϊξεων των δύο προηγούμενων εδαφύων. 

1.6 Δημοςιότητα 

Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ καταχωρόθηκε ςτο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (ΚΗΜΔΗ). 

Σο πλόρεσ κεύμενο τησ παρούςασ Διακόρυξησ, όπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη 16 τησ 
παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ)  

Η Διακόρυξη καταχωρόθηκε ςτο διαδύκτυο, ςτην ιςτοςελύδα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην 
ηλεκτρονικό διεύθυνςη (URL) :www.ydeap.gr 

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεύονται ότι: 

α) Κατ΄ ϊρθρ. 18 παρ. 2 και 130 παρ. 1 του ν. 4412/2016, τηρούν και θα εξακολουθόςουν να 
τηρούν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν,  τισ υποχρεώςεισ τουσ που 
απορρϋουν από τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και εργατικόσ 
νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ 
ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαύου, οι οπούεσ απαριθμούνται 
ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων 
ελϋγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ 
ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ  

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, εφόςον επιλεγούν 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικότητα των πληροφοριών 
που ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

1. Σα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρ. 2 παρ. 1 περ. 14 του ν. 4412/2016 για 
τον παρόντα ςυνοπτικό διαγωνιςμό εύναι τα ακόλουθα:  

 η παρούςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, που αποτελούν 
αναπόςπαςτο μϋροσ αυτόσ, ότοι: 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ – 
Απαιτόςεισ – Παραδοτϋα  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI - Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ [Σ.Ε.Τ.Δ.] 

  ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – Τπόδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ  

 Συχόν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ που θα παραςχεθούν από την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 

Όλεσ οι επικοινωνύεσ ςε ςχϋςη με τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 
καθώσ και τα τεύχη εύναι διαθϋςιμα ηλεκτρονικϊ ςτισ ανωτϋρω διευθύνςεισ  (βλ. παρ. 1.6.).  

Για τυχόν ϋντυπη παραλαβό των τευχών ό μϋρουσ αυτών οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται ςτα 
γραφεύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ Τ.Δ.Ε.Α.Π., Λ. Μεςογεύων 96 (1οσ όροφοσ) , τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ 
(Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό) και τισ ώρεσ 09:00 – 15:00 μϋχρι και την Πϋμπτη 02 Ιανουαρύου 2020. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Σα ςχετικϊ αιτόματα παροχόσ διευκρινύςεων υποβϊλλονται εγγρϊφωσ, το αργότερο 6 ημϋρεσ πριν 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών και απαντώνται εγγρϊφωσ. Αιτόματα 
παροχόσ διευκρινύςεων που υποβϊλλονται με ϊλλο τρόπο δεν εξετϊζονται.   

Ουδεύσ υποψόφιοσ μπορεύ να επικαλεςτεύ, ςε οποιαδόποτε περύπτωςη, προφορικϋσ απαντόςεισ – 
πληροφορύεσ εκ μϋρουσ τησ Τπηρεςύασ διενϋργειασ του διαγωνιςμού ό ϊλλησ Τπηρεςύασ του 
Τπουργεύου Προςταςύασ του Πολύτη. 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ 
ώςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των 
αναγκαύων πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

α) Όταν, για οποιονδόποτε λόγο, πρόςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν από τον οικονομικό 
φορϋα ϋγκαιρα δεν ϋχουν παραςχεθεύ το αργότερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν από την προθεςμύα 
που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών. 

β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ θα εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιότητα των πληροφοριών που 
ζητόθηκαν ό των αλλαγών. 

Όταν οι πρόςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται παρϊταςη των προθεςμιών. 

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα των υποβληθϋντων προςφορών να ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Συχόν ενςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 

Οι προςφορϋσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτϋσ ςτοιχεύα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό 
ςυνοδεύονται από επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια 
ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με 
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το Ν. 1497/1984 (Α΄-188). Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από μετϊφραςό 
τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ 
εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το 
ϋγγραφο. 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεύονται από επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα. τα αλλοδαπϊ δημόςια ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ 
εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ τησ 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

Ειδικϊ, τα αλλοδαπϊ ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεύονται από την μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα επικυρωμϋνη εύτε από πρόςωπο αρμόδιο κατϊ τισ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ εύτε 
από πρόςωπο κατϊ νόμο αρμόδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο. 

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξύ αυτόσ και του αναδόχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα. 

2.1.5 Εγγυόςεισ (ϊρθρο 72 Ν. 4412/2016) 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ (ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016) εκδύδονται από πιςτωτικϊ ιδρύματα ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρύματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β’ και γ’ 
τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του Ν. 4364/2016 (Α’ – 13)  που λειτουργούν νόμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη 
τησ Ένωςησ ό του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ .Δ.. και ϋχουν, 
ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτό. Μπορούν, επύςησ, να εκδύδονται από το 
Ε.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με 
παρακατϊθεςη ςε αυτό του αντύςτοιχου χρηματικού ποςού. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με 
γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια 
ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ εγγύηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον 
υπϋρ ου η εγγύηςη οικονομικό φορϋα.  

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων από ϋναν ό 
περιςςότερουσ εκδότεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου.  

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακόλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα 
ϋκδοςησ, β) τον εκδότη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθύνονται, δ) τον αριθμό τησ 
εγγύηςησ, ε) το ποςό που καλύπτει η εγγύηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη 
διεύθυνςη του οικονομικού φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγύηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ 
αναγρϊφονται όλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ όρουσ ότι: αα) η εγγύηςη 
παρϋχεται ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ 
διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ότι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςό τησ 
κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον τϋλοσ χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ 
διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρόνο 
ιςχύοσ τησ εγγύηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ από τον εκδότη τησ εγγύηςησ να καταβϊλει το 
ποςό τησ εγγύηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντόσ πϋντε (5) ημερών μετϊ από απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη 
εκεύνου προσ τον οπούο απευθύνεται και ια) ςτην περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και 
προκαταβολόσ, τον αριθμό και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςύμβαςησ. 

Τποδεύγματα εγγυητικών επιςτολών επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα IV τησ παρούςασ. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδότεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρότητϊ τουσ. 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ 

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρόςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι 
εγκατεςτημϋνα ςε:  
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α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ένωςησ,  

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.),  

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ, ςτο βαθμό που η υπό ανϊθεςη δημόςια 
ςύμβαςη καλύπτεται από τα Παραρτόματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικού με 
την Ένωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

 δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παρούςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ένωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων.  

2. την περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών 
ςυμπρϊξεων, ιςχύουν τα ακόλουθα:  

•Οι ενώςεισ ςυγκροτούνται με αποφϊςεισ όλων των φορϋων - μελών τουσ, με τισ οπούεσ 
προςδιορύζονται τα κύρια χαρακτηριςτικϊ τουσ και οι ςχϋςεισ των μεταξύ τουσ. Μεταξύ ϊλλων 
ορύζεται και ο φορϋασ - μϋλοσ που θα εύναι ο ςυντονιςτόσ/επικεφαλόσ τησ ϋνωςησ.  

•Οι διαγωνιζόμενεσ ενώςεισ υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ εκπροςωπούμενεσ από Νόμιμο 
Εκπρόςωπο - Διαχειριςτό, που ϋχει εξουςιοδοτηθεύ να πρϊξει τούτο, από τα αντύςτοιχα αρμόδια 
διοικητικϊ όργανα των οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν ςε αυτϋσ. την προςφορϊ 
αναγρϊφονται τα κύρια χαρακτηριςτικϊ τησ ϋνωςησ, οι ςχϋςεισ των μελών τησ καθώσ και το μϋλοσ 
που θα εύναι επικεφαλόσ αυτών.   

•Με την υποβολό τησ προςφορϊσ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ ευθύνεται αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο 
ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ ςτην ϋνωςη, η ευθύνη αυτό 
εξακολουθεύ μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ.  

•Οι ενώςεισ δεν απαιτεύται να ϋχουν λϊβει ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό προκειμϋνου να υποβϊλουν 
προςφορϊ. Τποχρεούνται όμωσ να το πρϊξουν ςε περύπτωςη ανϊδειξόσ τουσ ωσ Αναδόχου, πριν 
από την υπογραφό τησ ύμβαςησ, εϊν και εφόςον αυτό τουσ ζητηθεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό.  

•Κϊθε ςυμμετϋχων, δεν μπορεύ να μετϋχει ςε περιςςότερεσ από μια προςφορϋσ. Νομικϊ πρόςωπα 
που ςυμμετϋχουν, αυτόνομα ό ςε ϋνωςη ςε παραπϊνω από μύα προςφορϋσ, αποκλεύονται από το 
διαγωνιςμό και μαζύ με αυτούσ και οι προςφορϋσ ςτισ οπούεσ ςυμμετεύχαν. δεν απαιτεύται να 
περιβληθούν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ.    

3. τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, όλα τα μϋλη τησ 
ευθύνονται ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ 

Εγγύηςη ςυμμετοχόσ για τη διαδικαςύα τησ εν λόγω υπηρεςύασ δεν απαιτεύται. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού 

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) 
οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό 
ό νομικό πρόςωπο) ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ 
ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για ϋναν από τουσ 
ακόλουθουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-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),  

β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ 
ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ένωςησ 
(ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
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2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ 
ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη 
νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  

γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η 
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, όπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-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 απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 
αυτόσ,  

ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, 
όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και 
του υμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και 
τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε 
ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των 
θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-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). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, όταν το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε 
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού 
οργϊνου του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό.  

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου 
αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτουσ διαχειριςτϋσ. 

τισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ 
κατ’ ελϊχιςτον ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού 
υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων 
εδαφύων αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω, περύοδοσ αποκλειςμού δεν 
ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την 
ημερομηνύα τησ καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2. τισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό διοικητικό 
απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ  ό την εθνικό νομοθεςύα ό/και   

β) όταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ. Αν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο 
την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη. Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει 
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εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό 
των προςτύμων εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ.  

γ) όταν η Αναθϋτουςα Αρχό γνωρύζει ό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχουν 
επιβληθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα, μϋςα ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών προ τησ 
ημερομηνύασ λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ : αα) τρεισ (3) πρϊξεισ επιβολόσ 
προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ για 
παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που χαρακτηρύζονται, ςύμφωνα με την υπουργικό 
απόφαςη 2063/Δ1632/2011 (Β'-266), όπωσ εκϊςτοτε ιςχύει, ωσ «υψηλόσ» ό «πολύ υψηλόσ» 
ςοβαρότητασ, οι οπούεσ προκύπτουν αθροιςτικϊ από τρεισ (3) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ, ό ββ) δύο 
(2) πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου από τα αρμόδια ελεγκτικϊ όργανα του ώματοσ Επιθεώρηςησ 
Εργαςύασ για παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ που αφορούν την αδόλωτη εργαςύα, οι οπούεσ 
προκύπτουν αθροιςτικϊ από δύο (2) διενεργηθϋντεσ ελϋγχουσ. Οι υπό αα' και ββ' κυρώςεισ πρϋπει 
να ϋχουν αποκτόςει τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ.  

2.2.3.3 Κατ' εξαύρεςη, ο οικονομικόσ φορϋασ δεν αποκλεύεται(πρβλ. 73 παρ. 3 του Νόμου 
4412/2016), όταν ο αποκλειςμόσ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.2.2, θα όταν ςαφώσ 
δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν 
ϋχουν καταβληθεύ ό όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που 
οφεύλεται λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα 
με το τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοό τησ 
προθεςμύασ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ.  
2.2.3.4. Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, 
οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ καταςτϊςεισ:  

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 
τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε 
διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό 
εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, 
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν 
οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που αναφϋρονται ςτην 
περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη 
τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,  

(γ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με 
αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρόωρη 
καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ,  

(δ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την πλόρωςη των 
κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει τα 
δικαιολογητικϊ που απαιτούνται κατ’ εφαρμογό του ϊρθρου 2.2.9.2 τησ παρούςασ,  

(ε) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα ότι ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του, για το οπούο του 
επιβλόθηκε ποινό που του ςτερεύ το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςε διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
δημοςύων ϋργων και καταλαμβϊνει τη ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα. 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορϋασ αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, όταν αποδεικνύεται ότι βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ  
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2.2.3.6. Οικονομικόσ φορϋασ, ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό απόφαςη του 
ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού αποκλεύεται αυτοδύκαια και από την 
παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. 

2.2.3.7. Αποκλεύεται, εφόςον ο ύδιοσ ό, ςε περύπτωςη ϋνωςησ προςώπων, ϋςτω και ϋνασ 
ςυμμετϋχων ςτην ϋνωςη οικονομικόσ φορϋασ: 

1) δεν υποβϊλει όλα τα δικαιολογητικϊ που προβλϋπονται ςτην παρούςα προκόρυξη, ό/και 
παραβεύ οποιαδόποτε υποχρϋωςη ό όρο τησ παρούςασ προκόρυξησ ό/και  

2)δεν υποβϊλει όλα 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 μπορούν να εύναι ςτην Αγγλικό γλώςςα. 

Επιςημαύνεται ότι ςε περύπτωςη υποβολόσ κοινόσ προςφορϊσ, οι παραπϊνω λόγοι αποκλειςμού 
ιςχύουν για καθϋναν από τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςτην κοινό προςφορϊ. Εϊν ςυντρϋχει λόγοσ 
αποκλειςμού και για ϋναν μόνο ςυμμετϋχοντα ςε κοινό προςφορϊ, η υποβληθεύςα κοινό 
προςφορϊ αποκλεύεται από το διαγωνιςμό. 

Κριτόρια Επιλογόσ 

2.2.4 Καταλληλόλητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ (αρθρ. 75 παρ. 2 ν. 
4412/2016) 

Οι υποψόφιοι ανϊδοχοι / οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ 
παρούςασ ςύμβαςησ απαιτεύται να αςκούν δραςτηριότητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ 
ςύμβαςησ για την παροχό υπηρεςιών ςυμβούλου που αφορούν τον «χεδιαςμό πλαιςύου 
αναφορών και μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ διαχεύριςησ των προγραμμϊτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και 
Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ», 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Όςον αφορϊ την οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια για την παρούςα διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ να διαθϋτουν μϋςο όρο του κύκλου εργαςιών, κατϊ την 
διϊρκεια των τριών (3) προηγούμενων φορολογικών ετών, ότοι του 2018, 2017 και 2016, το ποςό 
των ογδόντα χιλιϊδων ευρώ (80.000,00 €). ε περύπτωςη που οι υποψόφιοι Ανϊδοχοι 
δραςτηριοποιούνται για χρονικό διϊςτημα μικρότερο των τριών διαχειριςτικών χρόςεων, τότε ο 
μϋςοσ ετόςιοσ κύκλοσ εργαςιών εφαρμόζεται για τα ϋτη δραςτηριοπούηςησ αυτών. 

Οι οικονομικού φορεύσ για την απόδειξη των ωσ ϊνω κριτηρύων οικονομικόσ επϊρκειασ, πϋραν τησ 
περύπτωςησ ολικόσ διαδοχόσ, μπορεύ να βαςύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με 
τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 78 του ν. 4412/2016. 
 

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα για την παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν για την εκτϋλεςη του ϋργου 
αποδεδειγμϋνη επαγγελματικό εναςχόληςη, εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και αποδεδειγμϋνη εμπειρύα 
ςτα αντικεύμενα του ϋργου, ώςτε να φϋρουν ςε πϋρασ το ϋργο αποτελεςματικϊ και αποδοτικϊ.  

Κϊθε διαγωνιζόμενοσ, εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό εταιρεύασ, που 
πληρού τισ προώποθϋςεισ τησ παραγρϊφου 4 τησ παρούςασ προκόρυξησ, οφεύλει να διαθϋτει, 
επιπλϋον, και αποδεδειγμϋνη ειδικό τεχνικό, επαγγελματικό καταλληλότητα, ικανότητα 
και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, κατϊ τα διαλαμβανόμενα ςτην παρούςα παρϊγραφο.  

Ειδικότερα, ωσ ελϊχιςτεσ προώποθϋςεισ για τη ςυμμετοχό του ςτο διαγωνιςμό, κϊθε 
διαγωνιζόμενοσ πρϋπει, επύ ποινό αποκλειςμού: 
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1) Να διαθϋτει την κατωτϋρω, για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ, 
καταλληλότητα και ειδικότερα: 

Θα πρϋπει να ςυςτόςει τουλϊχιςτον τριμελό Ομϊδα Έργου με δεξιότητεσ και εμπειρύα για 
την ανϊληψη του ϋργου και για τη ϋγκαιρη και την απαιτούμενη ποιοτικϊ υλοπούηςη του 
Έργου. Ο επικεφαλόσ και τα μϋλη τησ Ομϊδασ Έργου, θα πρϋπει να διαθϋτουν τισ ανϊλογεσ 
ϊδειεσ ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ, ςυναφεύσ με το γνωςτικό αντικεύμενο του ϋργου που 
περιγρϊφεται παρακϊτω, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και ανϊλογα με την 
εκϊςτοτε επαγγελματικό ειδικότητα.  

Σα ενδεικτικϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα των μελών τησ Ομϊδασ Έργου θα πρϋπει να 
περιλαμβϊνουν: διαχεύριςη ϋργων, ςχεδιαςμό πληροφοριακών ςυςτημϊτων, ανϊλυςη και 
απεικόνιςη ροών εργαςύασ και κατϊρτιςη επιχειρηςιακών μοντϋλων, διαχεύριςη 
ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, βελτιςτοπούηςη διαδικαςιών, ςύςτημα εςωτερικού 
ελϋγχου, εςωτερικόσ ϋλεγχοσ, διαχεύριςη κινδύνων. την εν λόγω ομϊδα ϋργου θα μπορούν 
να ςυμμετϊςχουν ωσ εμπειρογνώμονεσ και ςτελϋχη από το εξωτερικό (εφόςον απαιτεύται). 
Ωσ προσ την επαγγελματικό εμπειρύα τα μϋλη θα πρϋπει να διαθϋτουν τριετό τουλϊχιςτον 
επαγγελματικό εμπειρύα ςτην διαχεύριςη ϋργων, ςχεδιαςμό πληροφοριακών ςυςτημϊτων, 
ανϊλυςη και απεικόνιςη ροών εργαςύασ και κατϊρτιςη επιχειρηςιακών μοντϋλων, 
διαχεύριςη ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων, βελτιςτοπούηςη διαδικαςιών, ςύςτημα 
εςωτερικού ελϋγχου, εςωτερικόσ ϋλεγχοσ, διαχεύριςη κινδύνων. Ο Επικεφαλόσ τησ Ομϊδασ 
Έργου θα πρϋπει να διαθϋτει εμπειρύα πϋντε (5) ετών ςτη θεματικό που περιγρϊφεται 
παραπϊνω. 
 

 

2) Ο Τποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, πρϋπει να διαθϋτει την κατωτϋρω τεχνικό καταλληλότητα και 
ειδικότερα ςωρευτικϊ: 

α. Ωσ ελϊχιςτη προώπόθεςη τεχνικόσ καταλληλότητασ θεωρεύται η εκτϋλεςη και 
επιτυχόσ ολοκλόρωςη δύο (2) παρόμοιων με το προκηρυςςόμενο ϋργων, ςχετικϊ με 
την υλοπούηςη των χρηματοδοτικών προγραμμϊτων κατϊ την περύοδο 2016-2019 ϋργα ςε 
Υορεύσ του Δημοςύου ό του ευρύτερου Δημοςύου Σομϋα (ςτην Ελλϊδα ό ςε χώρεσ τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ) ό ςε Διαχειριςτικό ό Εντεταλμϋνη (αντύςτοιχη) Αρχό διαχεύριςησ 
ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων, κατϊ τα ϋτη 2016, 2017 και 2018, (ανεξαρτότωσ 
του χρόνου ανϊθεςησ των εν λόγω ϋργων) το οικονομικό αντικεύμενο ϋκαςτο εκ των 
οπούων θα πρϋπει, κατ’ ελϊχιςτον, να ανϋρχεται ςτο ποςό των τριϊντα χιλιϊδων ευρώ 
(30.000,00 €), χωρύσ Υ.Π.Α.. 

β. Ωσ ελϊχιςτη προώπόθεςη τεχνικόσ καταλληλότητασ θεωρεύται η υλοπούηςη δύο (2) 
ϋργων ςε οποιαδόποτε χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςχετικϊ με το ςχεδιαςμό και τη 
διαχεύριςη των Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ (Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ, Σομϋασ 
Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ), και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ κατϊ την περύοδο 
2016-2019. 

γ. Να διαθϋτει επαγγελματικϋσ πιςτοποιόςεισ και πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ 
ςχετικϋσ με τισ θεματικϋσ περιοχϋσ του ϋργου (Πιςτοπούηςη SOC, IASSC, COSO ό ϊλλο 
ιςοδύναμο). 

 
 

2.2.7 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων (ϊρθρο 78 του ν. 4412/2016) 

Οι οικονομικού φορεύσ μπορούν, όςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 
επϊρκειασ (τησ παραγρϊφου 2.2.5) και τα ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα 
(τησ παραγρϊφου 2.2.6), να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ 
φύςησ των δεςμών τουσ με αυτούσ. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνύουν ότι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό 
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τουσ, τουσ αναγκαύουσ πόρουσ, με την προςκόμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην 
ικανότητα των οπούων ςτηρύζονται.  

 Ειδικϊ, όςον αφορϊ ςτα κριτόρια επαγγελματικόσ ικανότητασ που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ 
ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςόντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό 
εμπειρύα, οι οικονομικού φορεύσ, μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων, μόνο, εϊν 
οι τελευταύοι θα εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτούνται οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ικανότητεσ 

Όταν οι οικονομικού φορεύσ ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων φορϋων όςον αφορϊ τα κριτόρια 
που ςχετύζονται με την απαιτούμενη με τη διακόρυξη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, 
οι  εν λόγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ ςτηρύζονται εύναι από κοινού υπεύθυνοι 
για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ  

Τπό τουσ ύδιουσ όρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μπορούν να ςτηρύζονται ςτισ ικανότητεσ 
των ςυμμετεχόντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων. 

2.2.8 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

2.2.8.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών 

Προσ προκαταρκτικό απόδειξη ότι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ:  

α) δεν βρύςκονται ςε μύα από τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τησ παρούςησ, 
προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ δικαιολογητικό ςυμμετοχόσ, το 
προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ 
Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςύμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτην παρούςα 
Παρϊρτημα Ι, το οπούο αποτελεύ ενημερωμϋνη υπεύθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 
1599/1986, βιογραφικό ςημεύωμα και ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του Τπεύθυνου τησ 
ομϊδασ Έργου. 

Σο ΣΕΤΔ καταρτύζεται από τισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ βϊςει του τυποποιημϋνου εντύπου του 
Παραρτόματοσ Α τησ Απόφαςησ 158/2016 τησ ΕΑΑΔΗΤ και ςυμπληρώνεται από τουσ 
προςφϋροντεσ οικονομικούσ φορεύσ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ τησ Κατευθυντόριασ Οδηγύασ 
15/2016 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΗ). Σο ΣΕΤΔ ςε επεξεργϊςιμη μορφό εύναι αναρτημϋνο ςτην 
ιςτοςελύδα τησ ΕΑΑΔΗΤ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) ημζρεσ πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των 
προςφορών. ε όλεσ τισ περιπτώςεισ, όπου περιςςότερα από ϋνα φυςικϊ πρόςωπα εύναι μϋλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου ενόσ οικονομικού φορϋα ό ϋχουν εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό, υποβϊλλεται ϋνα Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ), το οπούο υπογρϊφεται, το οπούο εύναι δυνατό να φϋρει μόνο την 
υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικού φορϋα ωσ  προκαταρκτικό 
απόδειξη των λόγων αποκλειςμού του ϊρθρου 2.2.3.1τησ παρούςασ για το ςύνολο των φυςικών 
προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικού φορϋα νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ προκύπτει 
από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ 
προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό 
φορϋα για διαδικαςύεσ ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ από ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Συποποιημϋνο Έντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ ( ΣΕΤΔ), υποβϊλλεται χωριςτϊ από κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. 
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2.2.8.2 Αποδεικτικϊ μϋςα 

Α. Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι όροι και προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ 
τουσ, όπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.6, ,κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ 
προςφορϊσ, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών τησ παρούςασ παραγρϊφου και κατϊ 
τη ςύναψη τησ ςύμβαςησ ςτισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχύει. 

την περύπτωςη που προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ό ϋνωςη αυτών ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ 
ϊλλων φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφό 2.2.7. τησ παρούςασ, οι φορεύσ ςτην ικανότητα των 
οπούων ςτηρύζεται υποχρεούνται ςτην υποβολό των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
ςυντρϋχουν οι λόγοι αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παρούςασ και ότι πληρούν τα 
ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ περύπτωςη (παρϊγραφοι 2.2.5και 2.2.6). 

Ο οικονομικόσ φορϋασ υποχρεούται να αντικαταςτόςει ϋναν φορϋα ςτην ικανότητα του οπούου 
ςτηρύζεται, εφόςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικό κριτόριο επιλογόσ ό για τον οπούο 
ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού των παραγρϊφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ 
ςτοιχεύα, αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατότητα να λαμβϊνει τα 
πιςτοποιητικϊ ό τισ ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη 
δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ - μϋλοσ τησ Ένωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, όπωσ εθνικό 
μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικό φϊκελο επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικό ςύςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων 
ό ςύςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για την πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται ςτο 
Συποποιημϋνο Έντυπο Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) του ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεούνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, όταν η αναθϋτουςα αρχό 
που ϋχει αναθϋςει τη ςύμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθούν να 
ιςχύουν. 

Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. ημειώνεται ότι δεν 
απαιτεύται θεώρηςη του γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 

Β.1. Για την απόδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα παρακϊτω δικαιολογητικϊ: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικού μητρώου, όπωσ του ποινικού μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτού, ιςοδύναμο ϋγγραφο που εκδύδεται από αρμόδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ 
φορϋασ, από το οπούο προκύπτει ότι πληρούνται αυτϋσ οι προώποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ 
τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό του. Η υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ 
αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω οικονομικού 
φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτην ωσ ϊνω παρϊγραφο 2.2.3.1, 

β)Για την παρϊγραφο 2.2.3.2 και 2.2.3.4περίπτωςη β΄  πιςτοποιητικό που εκδύδεται από την 
αρμόδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ. Περαιτϋρω, επιςημαύνεται ότι τα 
πιςτοποιητικϊ αςφαλιςτικόσ και φορολογικόσ ενημερότητασ για τουσ ημεδαπούσ οικονομικούσ 
φορεύσ, εφόςον δεν καλύπτουν το χρονικό διϊςτημα υποβολόσ τησ προςφορϊσ τουσ, οι οικονομικού 
φορεύσ πρϋπει να μεριμνούν να αποκτούν εγκαύρωσ τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ (αςφαλιςτικόσ και 
φορολογικόσ ενημερότητασ) που καλύπτουν και τον χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ςύμφωνα με 
τα ειδικότερα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 104 του Ν. 4412/2016, προκειμϋνου να τα υποβϊλουν, ςτην 
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περύπτωςη που αναδειχθούν προςωρινού ανϊδοχοι, μαζύ με τα αντύςτοιχα που θα καλύπτουν τον 
χρόνο τησ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ κατϊ την παρ. 3.2 τησ παρούςησ. 

Η μη αναςτολό των επιχειρηματικών δραςτηριοτότων του οικονομικού φορϋα, για τουσ 
εγκατεςτημϋνουσ ςτην Ελλϊδα οικονομικούσ φορεύσ αποδεικνύεται μϋςω τησ ηλεκτρονικόσ 
πλατφόρμασ τησ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςόδων, με εκτύπωςη τησ καρτϋλασ «τοιχεύα 
Μητρώου / Επιχεύρηςησ», όπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο TAXISnet. 

γ)Για τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 2.2.3.2.γ τησ παρούςασ, πιςτοποιητικό από τη Διεύθυνςη 
Προγραμματιςμού και υντονιςμού τησ Επιθεώρηςησ Εργαςιακών χϋςεων, από το οπούο να 
προκύπτουν οι πρϊξεισ επιβολόσ προςτύμου που ϋχουν εκδοθεύ ςε βϊροσ του οικονομικού φορϋα 
ςε χρονικό διϊςτημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνύα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ 
προςφορϊσ. 

Αν το κρϊτοσ-μϋλοσ ό η εν λόγω χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα ό πιςτοποιητικϊ ό όπου 
το ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, τα 
ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται από ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη 
ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου 
ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού 
ό εμπορικού οργανιςμού του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. 

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι 
τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4.  

Οι αρμόδιεσ δημόςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, όπου κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα 
αναφϋρεται ότι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ τησ παρούςασ παραγρϊφου ό ότι 
τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλύπτουν όλεσ τισ περιπτώςεισ που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 
και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 

δ) Για την παρϊγραφο 2.2.3.4 υπεύθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα ότι δεν 
ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του απόφαςη αποκλειςμού, ςύμφωνα με το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016, ωσ 
ιςχύει. 

B.2. Για την απόδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του οικεύου 
επαγγελματικού  μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ και ϊδεια αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ. Οι 
οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
προςκομύζουν πιςτοποιητικό/βεβαύωςη του αντύςτοιχου επαγγελματικού μητρώου του 
Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενόσ η 
εγγραφό τουσ ςε αυτό και αφετϋρου το ειδικό επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν 
τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικό μπορεύ να αντικαθύςταται από ϋνορκη 
βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ όπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, από 
υπεύθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμόδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, 
ςυμβολαιογρϊφου ό αρμόδιου επαγγελματικού ό εμπορικού οργανιςμού τησ χώρασ καταγωγόσ ό 
τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ότι δεν τηρεύται τϋτοιο μητρώο και 
ότι αςκεύ τη δραςτηριότητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπό ανϊθεςη 
ςύμβαςησ. 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επιςημαύνεται ότι, τα δικαιολογητικϊ που αφορούν ςτην απόδειξη τησ απαύτηςησ του 
ϊρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ 
δραςτηριότητασ) γύνονται αποδεκτϊ, εφόςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 
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ημϋρεσ πριν από την υποβολό τουσ, εκτόσ αν, ςύμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατϊξεισ 
αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρόνο ιςχύοσ. 

 

Β.3. Για την απόδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 
2.2.5 οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν : 

α.  οικονομικϋσ καταςτϊςεισ ό αποςπϊςματα οικονομικών καταςτϊςεων, ςτην περύπτωςη 
που η δημοςύευςη των οικονομικών καταςτϊςεων απαιτεύται από τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
που εύναι εγκαταςτημϋνοσ ο οικονομικόσ φορϋασ. Εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ, δεν 
υποχρεούται βϊςει τησ κεύμενησ νομοθεςύασ να τηρεύ τα ανωτϋρω δικαιολογητικϊ, μπορεύ 
να αποδεικνύει την οικονομικό και χρηματοοικονομικό του επϊρκεια με οποιοδόποτε ϊλλο 
κατϊλληλο ϋγγραφο, 

β. Κατϊςταςη Οικονομικών τοιχειών από Επιχειρηματικό Δραςτηριότητα (Ε 3) των 
τελευταύων τριών (3) φορολογικών ετών (2018, 2017 και 2016) ό οιοδόποτε ϊλλο νόμιμο 
ϋγγραφο από το οπούο να προκύπτει ο κύκλοσ εργαςιών των ςυμμετεχόντων. 

ε περύπτωςη νεοςύςτατου νομικού προςώπου, το οπούο ςυμμετϋχει ωσ μϋλοσ ςε ϋνωςη ό 
κοινοπραξύα, εύναι υποχρεωτικό η κατϊθεςη προςωρινών ιςολογιςμών ό οποιουδόποτε ϊλλου 
ιςοδύναμου αποδεικτικού εγγρϊφου για τη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του ςυμμετϋχοντοσ.  
 
Β.4. Για την απόδειξη τησ τεχνικόσ ικανότητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν  

α. αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ ςυνοδευόμενεσ από αντύγραφα τιμολογύων ό αντύςτοιχεσ ςυμβϊςεισ 
με βεβαύωςη εύτε του αντιςυμβαλλόμενου εργοδότη εύτε του οικεύου φορϋα, ςτην οπούα θα 
αναφϋρεται η διϊρκεια και το εύδοσ τησ παραςχεθεύςασ υπηρεςύασ, καθώσ και το ύψοσ του 
οικονομικού ςυμβατικού αντικειμϋνου. 

β.  αντύγραφα των επαγγελματικών πιςτοποιόςεων και των προτύπων διαςφϊλιςησ 
ποιότητασ ςχετικϋσ με τισ θεματικϋσ περιοχϋσ του ϋργου (Πιςτοπούηςη SOC, IASSC, COSO ό 
ϊλλο ιςοδύναμο). 

 
Επιπροςθϋτωσ, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να προςκομύςει αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα του 

επικεφαλόσ τησ ομϊδασ ϋργου, τεκμηριωμϋνο από τα ςχετικϊ αποδεικτικϊ (ςυμβϊςεισ, 
βεβαιώςεισ καλόσ εκτϋλεςησ, ςχετικϊ φορολογικϊ παραςτατικϊ, τύτλουσ ςπουδών 
κλπ),από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι διαθϋτει αποδεδειγμϋνη εμπειρύα, κατ’ ελϊχιςτον, πϋντε 
(5) ετών ςτη θεματικό που περιγρϊφεται ςτην παρϊγραφο 2.2.6 τησ παρούςασ. Επύςησ, θα 
προςκομύζεται και αναλυτικό βιογραφικό ςημεύωμα κϊθε μϋλουσ τησ Ομϊδασ Έργου, με τα 
αντύςτοιχα τεκμηριωτικϊ ϋγγραφα, ωσ προσ την αντύςτοιχη πλόρωςη τησ ενόσ εκϊςτου τεχνικόσ 
και επαγγελματικόσ ικανότητασ. 

 
Β.5.Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι νομικό πρόςωπο προςκομύζει τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νόμιμησ 
εκπροςώπηςησ (όπωσ καταςτατικϊ, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε περύπτωςη 
Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του  οικονομικού φορϋα), ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη 
δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την υποβολό τουσ. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπόμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφόςον δεν προβλϋπονται, υπεύθυνη δόλωςη του 
νόμιμου εκπροςώπου, από την οπούα αποδεικνύονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νόμιμη ςύςταςη, 
μεταβολϋσ και εκπροςώπηςη του οικονομικού φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την 
κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 
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Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του οικονομικού φορϋα, όλεσ 
οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την 
εταιρύα κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα 
υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η 
θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

Β.6.Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ που προβλϋπονται 
από τισ εκϊςτοτε ιςχύουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη από οργανιςμούσ 
πιςτοπούηςησ που ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρότυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια 
του Παραρτόματοσ VI του Προςαρτόματοσ Α΄ του Ν. 4412/2016, μπορούν να προςκομύζουν ςτισ 
Αναθϋτουςεσ Αρχϋσ πιςτοποιητικό εγγραφόσ εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχό ό το 
πιςτοποιητικό που εκδύδεται από τον αρμόδιο οργανιςμό πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των 
εν λόγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν 
λόγω κατϊλογο. 

 Η πιςτοποιούμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμούσ ό το 
πιςτοποιητικό, που εκδύδεται από τον οργανιςμό πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο 
καταλληλότητασ όςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλύπτει ο επύςημοσ 
κατϊλογοσ ό το πιςτοποιητικό. 

 Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλόγουσ απαλλϊςςονται από την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικό εγγραφόσ τουσ. 

Β.7. 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. 

Β.8. την περύπτωςη που οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανότητεσ ϊλλων 
φορϋων, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ 
αναγκαύουσ πόρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον 
ςκοπό αυτό 

ε περιπτώςεισ που με την αύτηςη ςυμμετοχόσ ό την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’-94) εύτε 
και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η 
ακρύβεια τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, ςύμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 92 του Ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ 

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη βϊςει τιμόσ.  

2.3.1.1 Έλεγχοσ δικαιολογητικών και ελϊχιςτων προώποθϋςεων ςυμμετοχόσ 

Ελϋγχονται όλα τα προβλεπόμενα, ςτισ οικεύεσ παραγρϊφουσ τησ παρούςασ διακόρυξησ, 
δικαιολογητικϊ για την ορθότητα και πληρότητϊ τουσ. 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη, για όλεσ τισ 
περιγραφόμενεσ υπηρεςύεσ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 
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Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 
εύτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη, εύτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και 
το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ) κϊθε 
μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ / ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών 

Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται μϋςα ςτην προθεςμύα του ϊρθρου 1.5,  

εύτε (α) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, Τ.Δ.Ε.Α.Π., Λ. Μεςογεύων 96 
Αθόνα, ΣΚ  115 27, 1οσ όροφοσ,  

εύτε (β) με αποςτολό, επύ αποδεύξει, προσ την αναθϋτουςα αρχό, ΤΔΕΑΠ, Λ. Μεςογεύων 96 Αθόνα, 
ΣΚ  115 27, 1οσ όροφοσ. 

ε περύπτωςη ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ό κατϊθεςησ ςτο πρωτόκολλο, οι φϊκελοι προςφορϊσ 
γύνονται δεκτού εφόςον ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που 
διεξϊγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μϋχρι την ημερομηνύα και ώρα του διαγωνιςμού, όπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 1.5 τησ παρούςασ. Η αναθϋτουςα αρχό δεν φϋρει ευθύνη για τυχόν 
ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ ούτε για 
καθυςτερόςεισ ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθούν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα από 
οποιοδόποτε ταχυδρομικό κατϊςτημα, ακόμα κι αν η αναθϋτουςα αρχό ειδοποιηθεύ 
εγκαύρωσ. 

Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού 
ςημειώνει ςτο Πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που 
παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την Αναθϋτουςα Αρχό ό που κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ), ςτον οπούο πρϋπει 
να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακόλουθα:   

ΥΑΚΕΛΟ ΠΡΟΥΟΡΑ ΠΟΤ ΑΥΟΡΑ  

ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ 

για το υνοπτικϐ Διαγωνιςμϐ «Παροχόσ Τπηρεςιών υμβοϑλων» 

με αναθϋτουςα αρχό 

την ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

και ημερομηνύα λόξησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορών …/…./2019 

Προσ: ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ / Τπ.ΠτΠ. 

Διεϑθυνςη: Λ. Μεςογεύων 96, Αθηνϊ 

Επωνυμύα Τποψόφιου Αναδϐχου : ……………………………………………… 

Να μην ανοιχθεύ παρϊ μϐνο απϐ την Επιτροπό Αξιολϐγηςησ Διαγωνιςμοϑ 

Ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ ςυνοδεύεται από αύτηςη υποβολόσ προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό, 
η οπούα αναγρϊφει το διαγωνιςμό ςτον οπούο αφορϊ, τα ςτοιχεύα ταυτότητασ του προςφϋροντοσ 
(μεμονωμϋνου ό ϋνωςησ), δηλαδό επωνυμύα (ό ονοματεπώνυμο φυςικού προςώπου), απαραύτητα 
ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχυδρομικό διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail).  

Εντόσ του κυρύωσ φακϋλου τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα:  

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ», ο οπούοσ 
περιϋχει τη ςυμπλόρωςη του ΣΕΤΔ και τισ ϊδειεσ αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του επικεφαλόσ 
και των μελών τησ Ομϊδασ Έργου (όπου προβλϋπεται),  
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β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει 
επύ ποινό αποκλειςμού την περιγραφό του τρόπου εκτϋλεςησ του φυςικού αντικειμϋνου 
και των παραδοτϋων όπωσ περιγρϊφονται ςτο παρϊρτημα Ι τησ παρούςασ. 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμϋνοσ φϊκελοσ (κλειςμϋνοσ με τρόπο που δε μπορεύ να ανοιχθεύ χωρύσ 
να καταςτεύ τούτο αντιληπτό, επύ ποινό αποκλειςμού), με την ϋνδειξη «Οικονομικό 
Προςφορϊ», ο οπούοσ περιϋχει τα οικονομικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ. 

Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου.  

Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην αναθϋτουςα αρχό με οποιοδόποτε τρόπο, πριν από την 
ημερομηνύα υποβολόσ του ϊρθρου 1.5 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ παραδύδονται 
ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμού. 

Για τυχόν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμού ςημειώνει ςτο 
πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολό (ακριβό ημερομηνύα και ώρα που περιόλθε η προςφορϊ 
ςτην κατοχό τησ ό που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό από την αναθϋτουςα αρχό ό που 
κατατϋθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ αναθϋτουςα αρχόσ) και τισ απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 

Οι προςφορϋσ υπογρϊφονται και μονογρϊφονται ανϊ φύλλο για λογαριαςμό του οικονομικού 
φορϋα :  

α) από τον ύδιο τον προςφϋροντα (ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικού προςώπου (ςε περύπτωςη νομικού προςώπου) και  

γ) ςε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, εύτε από 
όλουσ τουσ οικονομικούσ φορεύσ που αποτελούν την ϋνωςη εύτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η 
ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνησ 
τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξύ τουσ), καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ. 

Από τον προςφϋροντα ςημαύνονται τα ςτοιχεύα εκεύνα τησ προςφορϊσ του που ϋχουν 
εμπιςτευτικό χαρακτόρα, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του Νόμου 4412/16. Εφόςον 
ϋνασ οικονομικόσ φορϋασ χαρακτηρύζει πληροφορύεσ ωσ εμπιςτευτικϋσ, λόγω ύπαρξησ τεχνικού ό 
εμπορικού απορρότου, ςτη ςχετικό δόλωςό του, αναφϋρει ρητϊ όλεσ τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ νόμου 
ό διοικητικϋσ πρϊξεισ που επιβϊλλουν την εμπιςτευτικότητα τησ ςυγκεκριμϋνησ πληροφορύασ. 

Δεν χαρακτηρύζονται ωσ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ τιμϋσ μονϊδοσ, τισ 
προςφερόμενεσ ποςότητεσ, την οικονομικό προςφορϊ και τα ςτοιχεύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ 
που χρηςιμοποιούνται για την αξιολόγηςό τησ. 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ 

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερόντων ςτη διαγωνιςτικό 
διαδικαςύα περιλαμβϊνουν: 

Tο τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.), όπωσ προβλϋπεται ςτην παρ. 4 του 
ϊρθρου 79 του Νόμου 4412/2016, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.9.1. τησ παρούςασ 
διακόρυξησ. Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικό πρότυπο Σ.Ε.Τ.Δ. το οπούο ϋχει 
αναρτηθεύ, και ςε επεξεργϊςιμη μορφό αρχεύου doc, ςτη διαδικτυακό πύλη 
www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ και αποτελεύ αναπόςπαςτο τμόμα τησ διακόρυξησ 
(ΠαρϊρτημαII), 

Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν το Σ.Ε.Τ.Δ. για 
κϊθε οικονομικό φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη. 

Σισ ϊδειεσ αςκόςεωσ επαγγϋλματοσ του Επικεφαλόσ και των Μελών τησ Ομϊδασ Έργου (όπου 
προβλϋπεται). 
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2.4.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλύπτει όλεσ τισ απαιτόςεισ που ϋχουν τεθεύ από την 
Αναθϋτουςα Αρχό όπωσ περιγρϊφονται ςτο Παρϊρτημα I τησ παρούςασ Διακόρυξησ, 
περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ πληρούνται και πωσ ο υποψόφιοσ 
ανϊδοχοσ θα τισ υλοποιόςει και θα παραδώςει τα περιγραφόμενα Παραδοτϋα. 

 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εφόςον αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ότι θα αναθϋςει τμόμα τησ ύμβαςησ 
υπό τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, θα πρϋπει να δηλώςει το ακριβϋσ τμόμα τησ ύμβαςησ 
που προτύθεται να αναθϋςει υπό τη μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ επύςησ και τουσ 
υπεργολϊβουσ που προτεύνει.   

ε περιπτώςεισ που με την αύτηςη ςυμμετοχόσ ό την προςφορϊ υποβϊλλονται ιδιωτικϊ ϋγγραφα, 
αυτϊ γύνονται αποδεκτϊ εύτε κατϊ τα προβλεπόμενα ςτισ διατϊξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’-94) εύτε 
και ςε απλό φωτοτυπύα, εφόςον ςυνυποβϊλλεται υπεύθυνη δόλωςη, ςτην οπούα βεβαιώνεται η 
ακρύβεια τουσ και η οπούα φϋρει υπογραφό ϋωσ και δϋκα (10) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό 
ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, ςύμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 92 του Ν. 4412/2016. 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και 
υποβολόσ οικονομικών προςφορών 

Οι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό υποβϊλουν υποφϊκελο με την ϋνδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΥΟΡΑ», ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει επύ ποινό αποκλειςμού, ανϊλογα για το Σαμεύο ςτο οπούο 
θα υποβϊλει προςφορϊ ολογρϊφωσ (ευρώ) και αριθμητικώσ (€) : 
 

1. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΨΡΙ Υ.Π.Α. 
2. ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΟΟ ΣΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 
3. ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝΣΟ Υ.Π.Α. 
4. ΣΟ ΦΡΟΝΟ ΙΦΤΟ ΣΗ ΠΡΟΥΟΡΑ. 

την προςφορϊ του υποψηφύου αναδόχου, πϋραν τησ μιασ πηγόσ χρηματοδότηςησ, θα 
αναγρϊφεται το ποςό που αντιςτοιχεύ ςε κϊθε Σαμεύο (πηγό χρηματοδότηςησ), ωσ 
περιγρϊφεται ανωτϋρω (ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ χωρύσ Υ.Π.Α., ςυνολικό ποςό 
αναλογούντοσ Υ.Π.Α., ςυνολικό τιμό οικονομικόσ προςφορϊσ ςυμπ/νου του αναλογούντοσ Υ.Π.Α., 
χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ), και επύ αυτόσ θα πραγματοποιηθεύ η αξιολόγηςη. Προςφορϊ 
από την οπούα δεν προκύπτει το ποςό που θα επιβαρυνθεύ κϊθε Σαμεύο (Ευρωπαώκό Σαμεύο 
Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα 
και Θεωρόςεισκαι Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ) 
θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

την περύπτωςη προςφορϊσ, τησ οπούασ το προςφερόμενο τύμημα, ανϊ ϋκαςτο  Σαμεύο 
(Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ και  Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / 
Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ), εύναι μικρότερη από το 80% του προώπολογιςμού του Έργου 
(ςε καθαρό ποςό), ανϊ πηγό χρηματοδότηςησ,  η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών θα ζητεύ από 
τον υποψόφιο ανϊδοχο ϋγγραφη αιτιολόγηςη τησ ανϊλυςησ τησ Οικονομικόσ Προςφορϊσ (π.χ. 
ςχετικϊ με την οικονομύα τησ μεθόδου παροχόσ υπηρεςύασ, τισ εξαιρετικϊ ευνοώκϋσ ςυνθόκεσ υπό 
τισ οπούεσ ο υποψόφιοσ θα παρϊςχει την υπηρεςύα κλπ.). Εϊν και μετϊ την παροχό τησ ανωτϋρω 
αιτιολόγηςησ το προςφερόμενο τύμημα κριθεύ ωσ υπερβολικϊ χαμηλό ςε βϊροσ τησ ποιότητασ του 
Έργου, η Προςφορϊ θα απορρύπτεται. 

Οι τιμϋσ αναγρϊφονται υποχρεωτικϊ ςε Ευρώ με ςυμπληρωμϋνο υποχρεωτικϊ και το δεύτερο 
δεκαδικό ψηφύο ακόμη και όταν εύναι μηδενικό. 
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Οι προςφερόμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμόζονται δοθϋντοσ ότι ο Ανϊδοχοσ θεωρεύ τον κύνδυνο απρόοπτου μεταβολόσ των 
οικονομικών ςυνθηκών ωσ ενδεχόμενο και τον αποδϋχεται. Προςφορϊ που θϋτει όρο 
αναπροςαρμογόσ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

ε περύπτωςη που από την προςφορϊ δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη τιμό, η 
προςφορϊ απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Ομούωσ και ςε περύπτωςη που η προςφορϊ παραλεύπει 
τιμϋσ ό περιλαμβϊνει αντιφατικϊ ςτοιχεύα τιμών που καθιςτούν την προςφορϊ ανεπύδεκτη 
εκτύμηςησ ό καταλεύπει αμφιβολύα ωσ προσ την προςφερόμενη τιμό. 

Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να ζητόςει από τουσ προςφϋροντεσ ςτοιχεύα απαραύτητα για την 
τεκμηρύωςη των προςφερομϋνων τιμών, αυτού δε υποχρεούνται να παρϋχουν αυτϊ. 

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορϋσ ιςχύουν και δεςμεύουν τουσ οικονομικούσ φορεύσ για διϊςτημα 12 
μηνών (365 ημερολογιακϋσ ημϋρεσ) από την επόμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμού (ότοι, από 
την επόμενη τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών). 

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρόνο ιςχύοσ μικρότερο από τον ανωτϋρω προβλεπόμενο απορρύπτεται.  

Η ιςχύσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφόςον τούτο ζητηθεύ από την 
αναθϋτουςα αρχό, πριν από τη λόξη τησ, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διϊςτημα ύςο με την 
προβλεπόμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρόνου παρϊταςησ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτόσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ότι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημόςιο ςυμφϋρον, οπότε 
οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μπορούν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν 
την προςφορϊ και την εγγύηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφόςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του 
ανωτϋρω ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε όχι. την τελευταύα περύπτωςη, η 
διαδικαςύα ςυνεχύζεται με όςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού 
οικονομικού φορεύσ.  

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολόγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 

α) η οπούα δεν υποβϊλλεται εμπρόθεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορύζεται πιο 
πϊνω και ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. 
(Φρόνοσ και τρόποσ υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακϋλων δικαιολογητικών 
ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, 
τρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ οικονομικών προςφορών) , 2.4.5. (Φρόνοσ ιςχύοσ προςφορών), 
3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών), 3.2 (Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών 
προςωρινού αναδόχου) τησ παρούςασ,  

β) η οπούα περιϋχει ατϋλειεσ, ελλεύψεισ, αςϊφειεσ ό ςφϊλματα, εφόςον αυτϊ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη ό εφόςον επιδϋχονται ςυμπλόρωςη ό διόρθωςη, δεν ϋχουν 
αποκαταςταθεύ κατϊ την αποςαφόνιςη και την ςυμπλόρωςό τησ ςύμφωνα με την παρϊγραφο 
3.1.1. τησ παρούςησ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν ϋχει παρϊςχει τισ απαιτούμενεσ εξηγόςεισ, εντόσ τησ 
προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό από την αναθϋτουςα αρχό 
ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3.1.1. τησ παρούςασ και το ϊρθρο 102 του Νόμου 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ, 

ε) η οπούα υποβϊλλεται από ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δύο ό περιςςότερεσ 
προςφορϋσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχύει, και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με 
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κοινϊ μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ 
εύτε ωσ μϋλη ενώςεων,  

ζ) η οπούα εύναι υπό αύρεςη,  

η) η οπούα θϋτει όρο αναπροςαρμογόσ, 

θ) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητούνται από τα ϋγγραφα τησ 
παρούςησ διακόρυξησ και αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ 
ςύμβαςησ. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

3.1 Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών 

3.1.1 Αποςφρϊγιςη προςφορών 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται δημόςια από την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού. 

- Η Επιτροπό θα προβεύ ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των προςφορών την 03-01-
2020, ημϋρα Παραςκευό, ώρα 12.00΄, ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π. (Σαχ. Διεύθυνςη: Λ. 
Μεςογεύων96, Σ.Κ. 115 27). 

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών γύνεται με την παρακϊτω διαδικαςύα: 

 
α. Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ Προςφορών ξεκινϊ τη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ την 

καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα κατϊθεςησ των προςφορών, ςε ανοικτό ςυνεδρύαςη 
ςτην οπούα μπορεύ να παρύςτανται οι προςφϋροντεσ ό εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι 
αυτών. Η Επιτροπό αποςφραγύζει τουσ κυρύωσ φακϋλουσ καθώσ και τουσ φακϋλουσ των 
δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ και τεχνικών προςφορών και ςτη ςυνϋχεια μονογρϊφει και 
ςφραγύζει όλα τα δικαιολογητικϊ κατϊ φύλλο. Οι φϊκελοι των οικονομικών προςφορών 
δεν αποςφραγύζονται, αλλϊ μονογρϊφονται και φυλϊςςονται από την Επιτροπό. Οι 
παριςτϊμενοι προςφϋροντεσ ό οι εξουςιοδοτημϋνοι εκπρόςωποι τουσ ϋχουν δικαύωμα να 
λϊβουν γνώςη των περιεχομϋνων των αποςφραγιςμϋνων Υακϋλων. 

β. Η Επιτροπό, ςε επόμενεσ 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 από τουσ προςφϋροντεσ επύ των 
ςτοιχεύων που ϋχουν υποβληθεύ. Προςφορϋσ, οι οπούεσ δεν πληρούν τουσ όρουσ τησ 
παρούςασ ςε επύπεδο Υακϋλου Δικαιολογητικών υμμετοχόσ, απορρύπτονται και δεν 
εξετϊζονται περαιτϋρω. Μετϊ την ολοκλόρωςη του ελϋγχου των δικαιολογητικών και τησ 
αξιολόγηςησ των τεχνικών προςφορών ςυντϊςςεται ςχετικό Πρακτικό από την αρμόδια 
Επιτροπό. 

γ. Σο ωσ ϊνω Πρακτικό παραδύδεται ςτη Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα Αρχό, εν 
ςυνεχεύα, εκδύδει ςχετικό απόφαςη. 

δ. Η ανωτϋρω απόφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο. Οι 
φϊκελοι  των Οικονομικών Προςφορών για όςεσ προςφορϋσ δεν κρύθηκαν αποδεκτϋσ 
κατϊ την αξιολόγηςη των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών, δεν 
αποςφραγύζονται, αλλϊ διαβιβϊζονται ςφραγιςμϋνοι, ςτο Σμόμα υντονιςμού και 
Τποςτόριξησ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π., το οπούο μεριμνϊ για την επιςτροφό τουσ ςτουσ υποψηφύουσ 
αναδόχουσ. 

ε. Η αποςφρϊγιςη των Οικονομικών Προςφορών, όςων από τισ προςφορϋσ γύνονται 
αποδεκτϋσ, ςύμφωνα με την ανωτϋρω απόφαςη, γύνεται κατόπιν ςχετικόσ ειδοπούηςησ. Η 
διαδικαςύα που ακολουθεύται για τισ Οικονομικϋσ Προςφορϋσ εύναι κατ’ αντιςτοιχύα ύδια, 
με τα ανωτϋρω περιγραφόμενα, όςον αφορϊ ςτο ςτϊδιο αποςφρϊγιςησ και αξιολόγηςησ 
των Δικαιολογητικών υμμετοχόσ και Σεχνικών Προςφορών. Η Επιτροπό, αφού 
ολοκληρώςει το ϋργο τησ, κατϊ το ςτϊδιο αυτό, ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό επύ των 
οικονομικών προςφορών, το οπούο παραδύδει ςτη Δ/ντη τησ Τπηρεςύασ και η Αναθϋτουςα 
Αρχό εκδύδει ςχετικό απόφαςη. 

ςτ. Η ανωτϋρω απόφαςη κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ με κϊθε πρόςφορο μϋςο.  

Η καθαρό τιμό (χωρύσ ΥΠΑ), ανϊ Σαμεύο/Πηγό Φρηματοδότηςησ  θα λαμβϊνεται υπόψη για 
την ςύγκριςη των προςφορών. 

Για όλα τα παραπϊνω η Αναθϋτουςα Αρχό κοινοποιεύ τη ςχετικό τησ απόφαςη ςε όλουσ 
τουσ ςυμμετϋχοντεσ ςε κϊθε φϊςη τησ διαδικαςύασ. Προςφορϋσ που παρουςιϊζουν αποκλύςεισ 

ΑΔΑ: 6ΑΔ946ΜΤΛΒ-ΡΣ2
19PROC006083731 2019-12-20



 

 
 

 

 

  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ταμείο Εζωηεπικήρ Αζθάλειαρ 

Ταμείο Αζύλος 

Μεηανάζηεςζηρ & Ένηαξηρ 

 

 

 

ελύδα 30 

Αρ. Πιστοποιητικού 

ΣΔΠ 7005/19 

 

 

από τουσ όρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ Προκόρυξησ, απορρύπτονται ςτο αντύςτοιχο 
ςτϊδιο του Διαγωνιςμού.  

Οι ςυμμετϋχοντεσ δύναται να λαμβϊνουν γνώςη των φακϋλων προςφορών των ϋτερων 
ςυνυποψόφιων, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 21 του Ν.4412/2016. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου - 
Δικαιολογητικϊ προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό ηλεκτρονικό 
πρόςκληςη μϋςω του ςυςτόματοσ ςτον προςφϋροντα, ςτον οπούο πρόκειται να γύνει η 
κατακύρωςη («προςωρινό ανϊδοχο»), και τον καλεύ να υποβϊλει εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών από την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτόν, τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτότυπα ό αντύγραφα που εκδύδονται, ςύμφωνα με τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 1 του Νόμου 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.7.2. τησ παρούςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για 
τη μη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού τησ παραγρϊφου 2.2.2 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την 
πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.3 - 2.2.6 αυτόσ. 

Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που 
υποβλόθηκαν, και ο προςωρινόσ ανϊδοχοσ υποβϊλει εντόσ τησ προθεςμύασ τησ παραγρϊφου 5.3.1 
του παρόντοσ, αύτημα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγηςησ για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ 
υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει 
αιτηθεύ την χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα 
υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για την χορόγηςη των δικαιολογητικών 
από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ 

Σο παρόν εφαρμόζεται και ςτισ περιπτώςεισ που η αναθϋτουςα αρχό ζητόςει την προςκόμιςη των 
δικαιολογητικών κατϊ τη διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ και 
πριν το ςτϊδιο κατακύρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ διϊταξησ του ϊρθρου 79 παρ. 5 εδϊφιο α’ του 
Νόμου 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςτεύ οριςτικϊ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω δικαιολογητικών που 
κατατϋθηκαν. 

Αν κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ότι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν 
με το τυποποιημϋνο ϋντυπο υπεύθυνησ δόλωςησ (Σ.Ε.Τ.Δ.) εύναι ψευδό ό ανακριβό, ό αν δεν 
υποβληθούν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικό διϊςτημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ό αντύγραφα, 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό αν από τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και 
εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςύμφωνα με την 
παρούςα, απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινού αναδόχου και η κατακύρωςη γύνεται ςτον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικό ϊποψη 
προςφορϊ, που καθορύζεται βϊςει τησ χαμηλότερησ τιμόσ τηρουμϋνησ τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ.  

Αν κανϋνασ από τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα 
ό περιςςότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ότι πληρού τα κριτόρια 
ποιοτικόσ επιλογόσ ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.6 τησ παρούςασ διακόρυξησ, η 
διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχόν ςυμπλόρωςη 
των δικαιολογητικών κατϊ τα οριζόμενα ςτην παρ. 2 του αρ. 103 του Ν. 4412/2016  και τη 
διαβύβαςη του φακϋλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για τη λόψη 
απόφαςησ, εύτε για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ – ςύμφωνα με τισ παρ.3, 4 ό 5 του ϊρθρου 103 
του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει - εύτε κατακύρωςησ τησ ύμβαςησ. Επιςημαύνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπό του διαγωνιςμού, με αιτιολογημϋνη ειςόγηςό τησ, μπορεύ να προτεύνει την κατακύρωςη 
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τησ ςύμβαςησ για ολόκληρη ό μικρότερη ποςότητα κατϊ ποςοςτό ανϊλογο με τη διϊρκεια τησ 
ςύμβαςησ από την υπογραφό τησ ςε ςχϋςη με τη διϊρκεια αυτόσ. 

Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών και τησ ειςόγηςησ τησ Επιτροπόσ 
επικυρώνονται με την απόφαςη κατακύρωςησ. 

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ την απόφαςη κατακύρωςησ, μαζύ με αντύγραφο όλων των 
πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε κϊθε προςφϋροντα που 
ϋχει υποβϊλει αποδεκτό προςφορϊ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 100 του Νόμου 4412/2016, ωσ ιςχύει, 
εκτόσ από τον προςωρινό ανϊδοχο, με κϊθε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τηλεομοιοτυπύα, 
ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο, επύ αποδεύξει. Κατϊ τησ ανωτϋρω απόφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςύμφωνα 
με το ϊρθρο 127 του Ν. 4412/2016. 

Η εν λόγω απόφαςη αναφϋρει την προθεςμύα για την αναςτολό τησ ςύναψησ τησ ύμβαςησ 
ςύμφωνα με την επόμενη παρϊγραφο 3.4. 

Σα ϋννομα αποτελϋςματα τησ απόφαςησ κατακύρωςησ και ιδύωσ η ςύναψη τησ ύμβαςησ 
επϋρχονται εφόςον ςυντρϋξουν ςωρευτικϊ τα κϊτωθι : 

α)  Άπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ τησ ϋνςταςησ του ϊρθρου 333Α (παρϊγραφοσ 3.4 παρούςασ) 
και ςε περύπτωςη ϊςκηςησ, η ϋκδοςη Απόφαςησ επύ αυτόσ ό η πϊροδοσ ϊπρακτησ τησ 
προθεςμύασ του πρώτου εδαφύου τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 127 του Ν. 4412/2016 και 

β) κοινοπούηςη τησ Απόφαςησ κατακύρωςησ ςτον προςωρινό ανϊδοχο, εφόςον ο τελευταύοσ 
υποβϊλλει, ϋπειτα από ςχετικό πρόςκληςη, υπεύθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται κατϊ τα 
οριζόμενα ςτο ϊρθρο 79Α του Ν. 4412/2016, ςτην θα δηλώνεται ότι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο 
πρόςωπο του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 104 του Ν. 4412/2016 και μόνο 
ςτην περύπτωςη ϊςκηςησ ϋνςταςησ κατϊ τησ Απόφαςησ κατακύρωςησ. Η υπεύθυνη δόλωςη 
ελϋγχεται από την Επιτροπό Διενϋργειασ Διαγωνιςμού, η οπούα ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό 
που ςυνοδεύει την ύμβαςη.  

Η Αναθϋτουςα Αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικού, 
θϋτοντϊσ του προθεςμύα που δε μπορεύ να υπερβαύνει τισ εύκοςι (20) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη 
τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρόςκληςησ. Σο ςυμφωνητικό ϋχει αποδεικτικό χαρακτόρα.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικό μϋςα ςτην 
τεθεύςα προθεςμύα, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, και ακολουθεύται η διαδικαςύα του ϊρθρου 103 για τον 
προςφϋροντα που υπϋβαλε την αμϋςωσ επόμενη πλϋον ςυμφϋρουςα από οικονομικόσ απόψεωσ 
προςφορϊ. 

3.4 Ενςτϊςεισ 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η προθεςμύα 
ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα ό από τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Η ϋνςταςη κατϊ τησ 
Διακόρυξησ, υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ, πριν από την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορών.  

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλύουν την ςύναψη τησ 
ύμβαςησ. Κατϊ τα λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνταςησ δεν μπορεύ να κωλύει την πρόοδο τησ 
διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.  

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται, ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. H Αναθϋτουςα Αρχό αποφαςύζει 
αιτιολογημϋνα, κατόπιν γνωμοδότηςησ τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ αξιολόγηςησ ενςτϊςεων, 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτο ϊρθρο 221 του Ν. 4412/2016, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) 
ημερών, από την κοινοπούηςη τησ ϋνςταςησ η οπούα μπορεύ να γύνει και με ηλεκτρονικϊ μϋςα. 
την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ Διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ η Αναθϋτουςα Αρχό 
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αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. Με 
την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ .  

Για το παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με  την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ, η 
καταβολό παραβόλου, υπϋρ του Δημοςύου, ποςού ύςου με το ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ύμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο 
επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό ό μερικώσ δεκτό από 
το αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 

Όποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό τησ εκτϋλεςησ και την 
ακύρωςη τησ πρϊξησ ό τησ παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται 
επύ τησ ϋνταςησ, ενώπιον του Διοικητικού Εφετεύου τησ Έδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατϊ 
τα οριζόμενα ςτο Π.Δ. 18/1989 (Α’-8). 

Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ αποτελεύ προώπόθεςη για την ϊςκηςη των ϋνδικων βοηθημϊτων του 
παρόντοσ. Πϋραν από την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα ϊλλη τυχόν 
προβλεπόμενη από γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό νομιμότητασ.  

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακύρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται 
ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο δεύτερο εδϊφιο τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 (Α΄ -
8). 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ματαιώνει ό δύναται να ματαιώςει εν όλω ό εν μϋρει αιτιολογημϋνα τη 
διαδικαςύα ανϊθεςησ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του ϊρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετϊ 
από γνώμη τησ αρμόδιασ Επιτροπόσ του Διαγωνιςμού. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό 
παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, μπορεύ, μετϊ από γνώμη του 
αρμόδιου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει ανϊλογα το 
αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε το 
ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1 Εγγυόςεισ (καλόσ εκτϋλεςησ) 

Για την υπογραφό τησ ςύμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςύμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ τησ αξύασ 
τησ ςύμβαςησ, χωρύσ Υ.Π.Α., και κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ. Η εγγύηςη 
καλόσ εκτϋλεςησ θα ιςχύει για τουλϊχιςτον 6 μόνεσ από την υπογραφό του ςυμφωνητικού. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ, προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' 
ελϊχιςτον τα αναφερόμενα ςτην παρϊγραφο 2.1.5 ςτοιχεύα τησ παρούςασ και επιπλϋον τον αριθμό 
και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ύμβαςησ. Σο περιεχόμενό τησ εύναι ςύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβϊνεται ςτο Παρϊρτημα IV τησ Διακόρυξησ και τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 72 του Ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ καλύπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό 
όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋναντι του Αναδόχου. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςύμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται αύξηςη 
τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την τροποπούηςη, 
ςυμπληρωματικό εγγύηςη το ύψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτό 5% επύ του ποςού τησ 
αύξηςησ, χωρύσ Υ.Π.Α. 

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςε περύπτωςη παρϊβαςησ των όρων τησ ύμβαςησ, όπωσ 
αυτό ειδικότερα ορύζει.  

Η εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςύνολό τησ μετϊ την ςύνταξη από την αρμόδια 
επιτροπό του τελευταύου πρωτοκόλλου οριςτικόσ ποςοτικόσ και ποιοτικόσ παραλαβόσ του 
αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ. Εϊν ςτο πρωτόκολλο οριςτικόσ ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ 
αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό υπϊρχει εκπρόθεςμη παρϊδοςη επιςτροφή τησ ωσ άνω εγγφηςησ  
γίνεται μετά την αντιμετώπιςη των παρατηρήςεων και του εκπροθζςμου. 

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ εφαρμόζονται οι διατϊξεισ του Νόμου 4412/2016, οι όροι τησ 
παρούςασ διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικόσ Κώδικασ. 

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το 
δύκαιο τησ Ένωςησ, το εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δύκαιο, οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα Φ του 
Προςαρτόματοσ Α του Ν. 4412/2016.  

Η τόρηςη των εν λόγω υποχρεώςεων από τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ και τισ αρμόδιεσ δημόςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργούν εντόσ των ορύων τησ ευθύνησ και τησ αρμοδιότητϊσ τουσ. 

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθύνεσ λόγω 
ανϊθεςησ τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςύμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των 
υποχρεώςεων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολϊβουσ δεν αύρει την 
ευθύνη του κυρύου αναδόχου.  

4.4.2Κατϊ την υπογραφό τησ ύμβαςησ ο κύριοσ ανϊδοχοσ υποχρεούται να αναφϋρει ςτην 
Αναθϋτουςα Αρχό το όνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ των 
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υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφόςον εύναι γνωςτϊ τη 
ςυγκεκριμϋνη χρονικό ςτιγμό. Επιπλϋον, υποχρεούται να γνωςτοποιεύ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό 
κϊθε αλλαγό των πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ύμβαςησ, καθώσ και τισ 
απαιτούμενεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κύριοσ ανϊδοχοσ 
χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λόγω ύμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ 
ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ. ε περύπτωςη διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδόχου με 
υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ύμβαςησ, αυτόσ υποχρεούται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ 
διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του 
τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ύμβαςησ εύτε από τον ύδιο, εύτε από νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα 
γνωςτοποιόςει ςτην Αναθϋτουςα Αρχό κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα.  

4.4.3Η Αναθϋτουςα Αρχό επαληθεύει τη ςυνδρομό των λόγων αποκλειςμού για τουσ 
υπεργολϊβουσ, όπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ 
παραγρϊφου 2.2.6 τησ παρούςασ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετούνται οι υποχρεώςεισ τησ 
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύςει τουσ ωσ ϊνω λόγουσ και για 
τμόμα ό τμόματα τησ ςύμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτού. 

Όταν από την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκύπτει ότι ςυντρϋχουν λόγοι αποκλειςμού απαιτεύ ό 
δύναται να απαιτόςει την αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 
του ϊρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ 

Η ςύμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ, μόνο ςύμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του 
Νόμου 4412/2016και κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου 

 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

4.5.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον: 

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 
του Νόμου 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ, 

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ 
καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να 
ϋχει αποκλειςτεύ από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ, 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των 
υποχρεώςεων που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει 
αναγνωριςτεύ με απόφαςη του Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει 
του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

5.1 Παραλαβό Τπηρεςιών -Σρόποσ πληρωμόσ 

5.1.1. Η παραλαβό των υπηρεςιών θα πραγματοποιηθεύ ϊπαξ με την ςύνταξη πρωτοκόλλου 

ποιοτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ των υποβληθϋντων παραδοτεών όπωσ περιγρϊφονται ςτο 

Παρϊρτημα I τησ παρούςησ,  εντόσ δϋκα (10) εργϊςιμων ημερών από την πραγματικό ημερομηνύα 

κατϊθεςησ των παραδοτϋων ςτην Αναθϋτουςα Αρχό.  Μετϊ την παραλαβό των παραδοτϋων, θα 

υπογρϊφεται το πρωτόκολλο Ποιοτικόσ και Ποςοτικόσ Παραλαβόσ από την ωσ ϊνω Επιτροπό. 
Η πληρωμό του αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ μετϊ την ςύνταξη του προαναφερθϋντοσ 
πρωτοκόλλου και την προςκόμιςη αντύςτοιχου τιμολογύου από τον ανϊδοχο. 

Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των νομύμων παραςτατικών 
και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του Νόμου 
4412/2016, καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ 
υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο ςύμφωνα με όςα αναφϋρονται ςτην υπ’ αριθ: 134453 Κ.Τ.Α 
από 23/12/2015 (ΥΕΚ 2857 Β’) Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των δαπανών του Προγρϊμματοσ 
Δημοςύων Επενδύςεων–ΠΔΕ (Σροποπούηςη και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ Τπουργικόσ Απόφαςησ 
46274/26-09-2014 (ΥΕΚ 2573 Β’). 

5.1.2. Σον Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςύμφωνα 
με την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό υπηρεςύασ ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. Ιδύωσ βαρύνεται με τισ ακόλουθεσ 
κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων επιβϊλλεται. 

β) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φόρων και 
κρατόςεων τησ αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςύμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπόκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον αναλογικό τϋλοσ χαρτοςόμου 
3% και ςτην επ’ αυτού ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

γ) Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπόμενη από την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη 
φόρου επύ τησ καθαρόσ ςυμβατικόσ αξύασ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 64 του Νόμου 4172/2013. 

5.1.3 Απαγορεύεται η εκχώρηςη ςε ϊλλο πρόςωπο των εκ τησ ςυμβϊςεωσ απορρεουςών 
υποχρεώςεων του αναδόχου καθώσ και η εκχώρηςη των απαιτόςεών του ςε οποιοδόποτε τρύτο 
Υυςικό ό Νομικό πρόςωπο. Κατ’ εξαύρεςη, επιτρϋπεται η εκχώρηςη των δικαιωμϊτων του ςε 
αναγνωριςμϋνα Πιςτωτικϊ Ιδρύματα, με ςκοπό την ϋκδοςη εγγυητικών επιςτολών ό λόγω 
ςύμβαςησ πύςτωςησ με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριαςμό απ’ αυτϊ. 

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ 

5.2.1 Ο ανϊδοχοσ, με την επιφύλαξη τησ ςυνδρομόσ λόγων ανωτϋρασ βύασ, κηρύςςεται 
υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ςύμβαςη και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, εϊν 
δεν εκπληρώςει τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, που εύναι ςύμφωνεσ με την ύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και εϊν υπερβεύ 
υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ, λαμβανομϋνων υπόψη των παρατϊςεων. 

την περύπτωςη αυτό του κοινοποιεύται ειδικό όχληςη, η οπούα περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη 
περιγραφό των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ αυτόσ, θϋτοντασ προθεςμύα για τη 
ςυμμόρφωςη του, η οπούα δεν μπορεύ να εύναι μικρότερη των δϋκα πϋντε (15) ημερών. Αν η 
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προθεςμύα που τεθεύ με την ειδικό όχληςη παρϋλθει χωρύσ να ςυμμορφωθεύ, κηρύςςεται 
αιτιολογημϋνα ϋκπτωτοσ μϋςα ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ από την ϊπρακτη πϊροδο τησ ωσ ϊνω 
προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ. 

τον Ανϊδοχο που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την ύμβαςη, επιβϊλλεται, μετϊ από κλόςη του για 
παροχό εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ. 

Επιπλϋον, μπορεύ να του επιβληθεύ ο προβλεπόμενοσ από το ϊρθρο 74 του Ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό του ςε διαδικαςύεσ δημοςύων ςυμβϊςεων. 

5.2.2 Ποινικϋσ ρότρεσ 

ύμφωνα με το ϊρθρο 218 του Ν. 4412/2016, ωσ ιςχύει, αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ ύμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρόνου 
τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη 
Απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Ποινικϋσ ρότρεσ δύναται να επιβϊλλονται και για πλημμελό 
εκτϋλεςη των όρων τησ ύμβαςησ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ:  

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 
προβλεπόμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ύμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων 
προθεςμιών τησ αντύςτοιχησ προθεςμύασ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ 
αξύασ χωρύσ Υ.Π.Α. των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα,  

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ Υ.Π.Α. επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα,  

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ύμβαςησ και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που 
αφορούν ςτισ ωσ ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθούν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια 
και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προώπόθεςη ότι το ςύνολο τησ ςύμβαςησ ϋχει 
εκτελεςτεύ πλόρωσ και 

δ) τυχόν ϊλλεσ ποινικϋσ ρότρεσ που επιβϊλλονται για πλημμελό εκτϋλεςη των ςυμβατικών 
υποχρεώςεων, εφόςον προβλϋπονται ςτα ςυμβατικϊ τεύχη. Σο ςύνολο των ποινικών ρητρών 
αυτόσ τησ περύπτωςησ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το δϋκα τοισ εκατό (10%) τησ αξύασ τησ 
ύμβαςησ, εκτόσ αν αιτιολογημϋνα η Αναθϋτουςασ Αρχό αποφαςύςει ϊλλωσ. 

Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται από/με την αμοιβό του αναδόχου.  

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την Αναθϋτουςα Αρχό το δικαύωμα να κηρύξει τον 
ανϊδοχο ϋκπτωτο. 

5.2.3 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει 
τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφόςον:  

α) η ςύμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούςε νϋα διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ.  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρόνο τησ ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ, τελούςε ςε μια από τισ καταςτϊςεισ 
που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τούτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ από 
τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ ςύμβαςησ. 

γ) η ςύμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λόγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων 
που υπϋχει από τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απόφαςη 
του Δικαςτηρύου τησ Ένωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 
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5.2.4 Ανωτϋρα Βύα 

Σα ςυμβαλλόμενα μϋρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλόρωςη των ςυμβατικών τουσ υποχρεώςεων, 
ςτο μϋτρο που η αδυναμύα εκπλόρωςησ οφεύλεται ςε περιςτατικϊ ανωτϋρασ βύασ.  Η απόδειξη τησ 
ανωτϋρασ βύασ βαρύνει αυτόν που την επικαλεύται. 
Ο Ανϊδοχοσ, επικαλούμενοσ υπαγωγό τησ αδυναμύασ εκπλόρωςησ υποχρεώςεών του ςε γεγονόσ 
που εμπύπτει ςτην προηγούμενη παρϊγραφο, οφεύλει να γνωςτοποιόςει και επικαλεςτεύ προσ την 
Αναθϋτουςα Αρχό τουσ ςχετικούσ λόγουσ και περιςτατικϊ εντόσ αποςβεςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι 
(20) ημερών από τότε που ςυνϋβηςαν, προςκομύζοντασ τα απαραύτητα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. Η 
Αναθϋτουςα Αρχό υποχρεούται να απαντόςει εντόσ τριών (3) ημερών από λόψεωσ του ςχετικού 
αιτόματοσ του Αναδόχου, διαφορετικϊ με την πϊροδο ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ τεκμαύρεται η 
αποδοχό του αιτόματοσ. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων 

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ να υποβϊλει προςφυγό για λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ, ενώπιον του φορϋα 
που εκτελεύ τη ύμβαςη, κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει 
των όρων των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6. (Ειδικού όροι 
εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ), μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την 
ημερομηνύα που ϋλαβε γνώςη τησ ςχετικόσ Απόφαςησ. Επύ τησ προςφυγόσ, αποφαςύζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου ςτισ περιπτώςεισ β' και δ' 
τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 221 οργϊνου, εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την 
ϊςκηςη τησ αλλιώσ θεωρεύται ςιωπηρόσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η 
ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φύςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απόφαςησ που επιβϊλλει 
κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό από το αποφαινόμενο 
αρμοδύωσ όργανο, η απόφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα προςφυγό, 
αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τισ ςυμβϊςεισ που 
ςυνϊπτονται ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ διακόρυξησ, επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 
αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςύμβαςη, κατϊ τα 
ειδικότερα οριζόμενα ςτισ παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του Νόμου 4412/2016. Πριν από την 
ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ 
προβλεπόμενησ ςτο ϊρθρο 205 ενδικοφανούσ διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. 

5.5 Εμπιςτευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ από τη λόξη ό λύςη αυτόσ ο 
Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϊ και να μη γνωςτοποιόςει ςε 
τρύτουσ (ςυμπεριλαμβανομϋνων των εκπροςώπων του Ελληνικού και διεθνούσ Σύπου), χωρύσ την 
προηγούμενη 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 δύναται να προβαύνει ςε δημόςιεσ δηλώςεισ ςχετικϊ με το Έργο, χωρύσ την 
προηγούμενη ϋγγραφη ςυναύνεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ούτε να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ 
αςυμβύβαςτεσ με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην Αναθϋτουςα Αρχό και δε δεςμεύει την 
Αναθϋτουςα Αρχό με κανϋνα τρόπο, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό τησ ςυναύνεςη. 

Κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ, η Αναθϋτουςα Αρχό και όλα τα εξουςιοδοτημϋνα 
απ’ αυτόν πρόςωπα οφεύλουν να μην ανακοινώνουν ςε κανϋναν, παρϊ μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιούνται να γνωρύζουν, πληροφορύεσ που περιόλθαν ς' αυτούσ κατϊ τη διϊρκεια και με την 
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ευκαιρύα τησ υλοπούηςησ του Έργου και αφορούν ςε τεχνικϊ ό εμπορικϊ ζητόματα του Αναδόχου ό 
μεθόδουσ υλοπούηςησ του Έργου. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του ϋχουν υποχρϋωςη εχεμύθειασ αναφορικϊ με κϊθε 
πληροφορύα που περιόλθε ς’ αυτούσ, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ του ϋργου («Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα») και δεςμεύεται να μην αποκαλύψει ό χρηςιμοποιόςει οποιαδόποτε Εμπιςτευτικό 
Πληροφορύα. 

Ο Ανϊδοχοσ και το προςωπικό του οφεύλουν να απϋχουν, από κϊθε χρόςη, μερικό ό ολικό, 
εύτε για λογαριαςμό τουσ, εύτε, για λογαριαςμό τρύτων, των ςτοιχεύων και γενικϊ των προςωπικών 
δεδομϋνων των υπαλλόλων και των εξυπηρετούμενων τησ Τπηρεςύασ μασ, που τα αποκτούν, με 
οποιοδόποτε τρόπο κατϊ την υλοπούηςησ του παρόντοσ ϋργου.  

Ο Ανϊδοχοσ ϋχει την υποχρϋωςη να ενημερώνει το προςωπικό του για το περιεχόμενο τησ 
υποχρϋωςησ εχεμύθειασ, όπωσ αυτό προβλϋπεται ςτην παρούςα 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. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ 

6.1.1 Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ύμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ και η διούκηςη αυτόσ 
διενεργεύται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεςύα ό ϊλλωσ από την υπηρεςύα η οπούα ορύζεται με 
απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Η ανωτϋρω υπηρεςύα ειςηγεύται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη όλων των όρων τησ 
ύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων 
μϋτρων λόγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη 
του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, με την επιφύλαξη των διατϊξεων του 
ϊρθρου 132.  

6.2.2 Η αρμόδια υπηρεςύα μπορεύ, με απόφαςό τησ ιδύωσ ςε ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών που η 
εκτϋλεςό τουσ απαιτεύ ςυνεχό παρακολούθηςη ςε ημερόςια βϊςη, να ορύζει για την 
παρακολούθηςη τησ ύμβαςησ ωσ επόπτη με καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ. Με 
την ύδια απόφαςη, ιδύωσ ςε περιπτώςεισ πολύπλοκων υμβϊςεων, δύνανται να ορύζονται και 
ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμόδιασ υπηρεςύασ ό των εξυπηρετούμενων από την ύμβαςη φορϋων, 
ςτουσ οπούουσ ανατύθενται επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολούθηςη τησ ύμβαςησ. ε αυτό 
την περύπτωςη ο επόπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ.  

6.2.3 Σα καθόκοντα του επόπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου 
τησ ύμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμόρφωςησ του αναδόχου με τουσ όρουσ τησ ύμβαςησ. 
Με ειςόγηςη του επόπτη η υπηρεςύα που διοικεύ τη ύμβαςη μπορεύ να απευθύνει ϋγγραφα με 
οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον ανϊδοχο που αφορούν ςτην εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ. 

6.2 Διϊρκεια ςύμβαςησ 

6.2.1. Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται ςε τϋςςερισ (4) μόνεσ από την υπογραφό αυτόσ. 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ των υπηρεςιών μπορεύ να παρατεύνεται, πριν από τη λόξη του 
αρχικού ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτο ϊρθρο 206 του Ν. 
4412/2016, ωσ ιςχύει. την περύπτωςη παρϊταςησ του ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ ςυνεπεύα 
λόγων ανωτϋρασ βύασ ό ϊλλων ιδιαιτϋρωσ ςοβαρών λόγων που καθιςτούν αντικειμενικώσ αδύνατη 
την εμπρόθεςμη παρϊδοςη των ςυμβατικών ειδών, δεν επιβϊλλονται κυρώςεισ. ε κϊθε ϊλλη 
περύπτωςη παρϊταςησ του ςυμβατικού χρόνου παρϊδοςησ, επιβϊλλονται οι κυρώςεισ που 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 207. 

 

6.2.2. Η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ από αιτιολογημϋνη 
απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μϋχρι το 50% αυτόσ ύςτερα από ςχετικό αύτημα του αναδόχου 
που υποβϊλλεται πριν από τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ 
περιπτώςεισ που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια τησ 
ςύμβαςησ, χωρύσ να υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, αν λόξει η παραταθεύςα, κατϊ τα 
ανωτϋρω, διϊρκεια, χωρύσ να υποβληθούν ςτην αναθϋτουςα αρχό τα παραδοτϋα τησ ςύμβαςησ, ο 
ανϊδοχοσ κηρύςςεται ϋκπτωτοσ. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 
μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ παρϊταςησ που 
χορηγόθηκε επιβϊλλονται εισ βϊροσ του ποινικϋσ ρότρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 218 του Νόμου 
4412/2016 και το ϊρθρο 5.2.2 τησ παρούςασ. 

6.3 Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 

6.3.1 Η παραλαβό των παραδοτϋων γύνεται ϊπαξ κατϊ την λόξη του ςυμβατικού χρόνου,  από 
επιτροπό παραλαβόσ που ϋχει ςυγκροτηθεύ, ςύμφωνα με την παρϊγραφο 3 του ϊρθρου 221, με 
απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 
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6.3.2 Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτούμενοσ ϋλεγχοσ, ςύμφωνα με τα 
οριζόμενα ςτη ςύμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και ο ανϊδοχοσ. Μετϊ την ολοκλόρωςη 
τησ διαδικαςύασ, η επιτροπό παραλαβόσ:  

α) εύτε παραλαμβϊνει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ, εφόςον καλύπτονται οι απαιτόςεισ τησ 
ςύμβαςησ χωρύσ ϋγκριςη ό απόφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου,  

β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την απόρριψη των παρεχομϋνων 
υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςύμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 4.  

Σα ανωτϋρω εφαρμόζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ.  

6.3.3 Αν η επιτροπό παραλαβόσ κρύνει ότι οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ δεν ανταποκρύνονται 
πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο προςωρινόσ παραλαβόσ, που 
αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν 
οι αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεςιών ό 
παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

6.3.4 Για την εφαρμογό τησ προηγούμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακόλουθα:  

α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη 
απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η 
οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη 
τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η επιτροπό παραλαβόσ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό 
παραλαβό των παρεχόμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων τησ ςύμβαςησ και να ςυντϊξει 
ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη. 

β) Αν διαπιςτωθεύ ότι επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημϋνη απόφαςη του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, με την 
επιφύλαξη των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220. 

6.3.5 Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των τριϊντα (30) ημερών από την ημερομηνύα 
υποβολόσ του παραδοτϋου από τον οικονομικό φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτόκολλο 
παραλαβόσ τησ παραγρϊφου 2 ό πρωτόκολλο με παρατηρόςεισ τησ παραγρϊφου 3, θεωρεύται ότι 
η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

6.3.6 Ανεξϊρτητα από την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη ϋλεγχοι από επιτροπό που 
ςυγκροτεύται με απόφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να 
ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και τα μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 1. Η παραπϊνω επιτροπό 
παραλαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται από την ςύμβαςη και 
ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτόκολλα. Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ 
δεν επιςτρϋφονται πριν την ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη ςύμβαςη ελϋγχων και 
τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε από την αρχικό 
επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται υπόψη. 

6.4 Απόρριψη παραδοτϋων – Αντικατϊςταςη 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ των παρεχόμενων υπηρεςιών ό /και 
παραδοτϋων με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 
εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι 
ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη 
αυτό.  

Αν η αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η προθεςμύα που 
ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ 
τησ ςύμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπόκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 218 του Νόμου 
4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2.2 τησ παρούςασ, λόγω εκπρόθεςμησ παρϊδοςησ. 
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Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα 
ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρύςςεται 
ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

6.5 Καταγγελύα τησ ςύμβαςησ- Τποκατϊςταςη αναδόχου 

6.6.1 την περύπτωςη που, κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ 
αμετϊκλητα για ϋνα από τα αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.3.1τησ παρούςασ, η 
αναθϋτουςα αρχό δύναται να καταγγεύλει μονομερώσ τη ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν 
αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του Αςτικού Κώδικα, περύ 
αμφοτεροβαρών ςυμβϊςεων.  
 
6.6.2 Εϊν ο ανϊδοχοσ πτωχεύςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό 
τεθεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται 
ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε 
εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου, η αναθϋτουςα αρχό δύναται, ομούωσ, να καταγγεύλει μονομερώσ τη 
ςύμβαςη και να αναζητόςει τυχόν αξιώςεισ αποζημύωςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ διατϊξεισ του 
Αςτικού Κώδικα.  
 
6.6.3 ε αμφότερεσ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 
δύναται να προςκαλϋςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ, μειοδότη/εσ τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςύμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν την παροχό 
των υπηρεςιών του εκπτώτου αναδόχου, με τουσ ύδιουσ όρουσ και προώποθϋςεισ και βϊςει τησ 
προςφορϊσ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρητό ρότρα υποκατϊςταςησ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ- 
ΑΠΑΙΣΗΕΙ - ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 

ΜΕΡΟ 1ο: ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΤ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ -  
ΑΠΑΙΣΗΕΙ 

  

Έργο Α:  χεδιαςμόσ πλαιςύου αναφορών. 

Τποϋργο Α1: Επιςκόπηςη τρϋχοντοσ πλαιςύου αναφορών και προετοιμαςύα 
επιχειρηςιακών προδιαγραφών. 

 
τόχοσ του υποϋργου Α1 εύναι ο καθοριςμόσ των επιχειρηςιακών προδιαγραφών ςχετικϊ με το 

πλαύςιο αναφορών που απαιτούνται για την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη τησ χρόςησ των 
πόρων που προϋρχονται από τισ Φρηματοδοτικϋσ Πηγϋσ. υγκεκριμϋνα, ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει 
τα παρακϊτω: 

α. Επιςκόπηςη του υπϊρχοντοσ πλαιςύου αναφορών (ςυμπεριλαμβανομϋνων των επιμϋρουσ 
αναφορών, ςχετικών δεικτών και τησ διαδικαςύασ παραγωγόσ αυτών) και παροχό προτϊςεων 
αναφορικϊ με τα κατωτϋρω: 

o Λύςτα αναφορών και δεικτών, πηγϋσ δεδομϋνων και ςυχνότητα επικαιροπούηςησ. 
o Εμπλεκόμενεσ Διευθύνςεισ/Μονϊδεσ του Τπουργεύου καθώσ και ςχετικού ρόλοι και 

αρμοδιότητεσ αυτών. 
o  Επιςκόπηςη των υποςτηρικτικών ςυςτημϊτων που ςχετύζονται με τη ςυλλογό, παραγωγό 

και αποθόκευςη πληροφοριών για τουσ ςκοπούσ τησ παραγωγόσ του πλαιςύου 
αναφορών. 

o Καταγραφό αλληλεξαρτόςεων με λοιπϋσ υπϊρχουςεσ διαδικαςύεσ. 
β. Καταγραφό τησ διαδικαςύασ παραγωγόσ αναφορών ςύμφωνα με τα αποτελϋςματα τησ 
Ενϋργειασ (α) ανωτϋρω, και κατόπιν επιβεβαύωςησ των προτϊςεων από την Τπηρεςύα. 
γ. Προετοιμαςύα επιχειρηςιακών προδιαγραφών ςχετικϊ με το πλαύςιο αναφορών και τουσ 
απαραύτητουσ Δεύκτεσ Παρακολούθηςησ Απόδοςησ (KPIs) για την χρόςη των Πηγών 
Φρηματοδότηςησ, ςύμφωνα με τισ προτϊςεισ τησ Ενϋργειασ (α) ανωτϋρω. υγκεκριμϋνα: 

o χεδιαςμόσ των απαιτούμενων αναφορών, των κύριων διαςτϊςεων και του απαιτούμενου 
επιπϋδου λεπτομϋρειασ αυτών. 

o χεδιαςμόσ των χρηματοοικονομικών δεικτών και των Δεικτών Παρακολούθηςησ 
Απόδοςησ (KPIs) ςχετικϊ με τη χρόςη των δαπανών. 

o χεδιαςμόσ προτύπου αρχεύου για την Ετόςια απολογιςτικό Έκθεςη και των επιμϋρουσ 
τμημϊτων αυτόσ. 

o χεδιαςμόσ των απαιτόςεων για οπτικό απεικόνιςη των αναφορών και των δεικτών. 
 

Τποϋργο Α2:  Εκπόνηςη μελϋτησ ςυγκριςιμότητασ των δαπανών. 
 

Ο Ανϊδοχοσ θα αναπτύξει μελϋτη ςύγκριςησ του κόςτουσ των κατοχυρωμϋνων υπηρεςιών 
ό αγαθών (benchmarking analysis) εύτε με αντύςτοιχα δεδομϋνα τησ αγορϊσ και διεθνών 
πρακτικών εύτε βϊςει ιςτορικών ςτοιχεύων ςυγκρύςιμων δαπανών που ϋχουν πραγματοποιηθεύ 
εςωτερικϊ από την Τπηρεςύα. Για το ςκοπό αυτό, θα πραγματοποιηθούν οι παρακϊτω 
ενϋργειεσ: 

α. Αναγνώριςη των κατηγοριών δαπανών που θα αξιολογηθούν περαιτϋρω ωσ προσ τη 
δυνατότητα εφαρμογόσ μελϋτησ ςύγκριςησ. 
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β. Καταγραφό των απαιτούμενων δεδομϋνων για την διενϋργεια τησ μελϋτησ και αξιολόγηςη 
διαθεςιμότητασ των δεδομϋνων εύτε εντόσ του Τπουργεύου εύτε μϋςω δεδομϋνων τησ αγορϊσ. 

γ. Ανϊπτυξη τησ μεθοδολογύασ για την ανϊπτυξη μελϋτησ ςύγκριςησ ανϊ κατηγορύα δαπϊνησ. 

ημεύωςη: Η μελϋτη ςυγκριςιμότητασ αφορϊ τισ δαπϊνεσ του Σαμεύου Αςύλου Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ (Σ.Α.Μ.Ε.-A.M.I.F.). Επιπλϋον, δεν περιλαμβϊνει τισ δαπϊνεσ μιςθοδοςύασ 
προςωπικού Ελληνικού Δημοςύου και φορϋων αυτού, δαπϊνεσ προμόθειασ τεχνολογικού 
εξοπλιςμού και ςυςτημϊτων αςφϊλειασ. 
 

Έργο Β: Αξιολόγηςη και βελτύωςη τησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ τόρηςησ των 
αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. 

 
Τποϋργο Β1: ύγκριςη των απαιτόςεων του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου με την 
υπϊρχουςα διαδικαςύα παρακολούθηςησ τόρηςησ των αναμενόμενων αποτελεςμϊτων 
των διαγωνιςμών. 

 
Κατϊ το υποϋργο αυτό ο ανϊδοχοσ θα υλοποιόςει τα παρακϊτω: 

α. Κατανόηςη τησ υφιςτϊμενησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ τόρηςησ των αναμενόμενων 
αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. 

β. Λεπτομερόσ επιςκόπηςη του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου (Ευρωπαώκού και 
Ελληνικού) ςχετικϊ με το Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και το Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ 
και Ένταξησ.  

γ. ύγκριςη των απαιτόςεων του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου και των πρακτικών τησ 
αγορϊσ με την υφιςτϊμενη διαδικαςύα παρακολούθηςησ με ςτόχο την αξιολόγηςη του βαθμού 
ςυμμόρφωςησ. 

 
Τποϋργο Β2: Αξιολόγηςη κινδύνων και υποβολό προτϊςεων προσ βελτύωςη. 

  Κατϊ το υποϋργο αυτό ο ανϊδοχοσ θα υλοποιόςει τα παρακϊτω: 

α. Προςδιοριςμόσ κινδύνων ςχετικϊ με τη διαδικαςύα παρακολούθηςησ τόρηςησ των 
αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. Οι εν λόγω κύνδυνοι θα πρϋπει να καλύπτουν 
βαςικϋσ κατηγορύεσ, όπωσ ςτρατηγικού κύνδυνοι, χρηματοοικονομικού κύνδυνοι, λειτουργικού 
κύνδυνοι, κύνδυνοι ςυμμόρφωςησ, κύνδυνοι απϊτησ, κλπ. 

β. Προτεραιοπούηςη των ανωτϋρω κινδύνων ςε υψηλόσ, μεςαύασ και χαμηλόσ ςημαντικότητασ. 

γ. Αξιολόγηςη του επιπϋδου διαχεύριςησ των ανωτϋρω κινδύνων. 

δ. Αναγνώριςη βαςικών ςημεύων προσ βελτύωςη και παροχό ςχετικών προτϊςεων. Οι εν λόγω 
προτϊςεισ προσ βελτύωςη θα πρϋπει να προκύπτουν βϊςει βϋλτιςτων πρακτικών τησ αγορϊσ, 
διεθνούσ εμπειρύασ και να καλύπτουν τισ απαιτόςεισ του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου 
όπωσ περιγρϊφεται ςτο Τποϋργο Β1. 

 
Τποϋργο Β3: Ενύςχυςη διαδικαςύασ και δικλεύδων αςφαλεύασ (controls). 

Κατϊ το υποϋργο αυτό ο ανϊδοχοσ θα υλοποιόςει τα παρακϊτω: 

α. Ενύςχυςη διαδικαςύασ και δικλεύδων αςφαλεύασ (controls) ςχετικϊ με την παρϊδοςη και την 
αξιολόγηςη τησ ποιότητασ των υπηρεςιών ό αγαθών από τον ανϊδοχο ςτουσ υπεύθυνουσ 
παραλαβόσ. Ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λϊβει υπόψιν του διεθνό πρότυπα και μεθοδολογύεσ (π.χ. 
COSO framework) για την διαμόρφωςη των προτεινόμενων δικλεύδων αςφαλεύασ (controls). 
β. Αντιςτούχιςη των δικλεύδων αςφαλεύασ (controls) με τουσ αναγνωριςμϋνουσ κινδύνουσ κατϊ 
το Τποϋργο Β2. 
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γ. Προετοιμαςύα πλϊνου δρϊςησ και οδικού χϊρτη για την ενύςχυςη τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ. 
Θα πρϋπει να περιλαμβϊνεται η αναγνώριςη των βαςικών υπεύθυνων δρϊςησ καθώσ και 
προτεινόμενα υποςτηρικτικϊ εργαλεύα για την εκτϋλεςη τησ διαδικαςύασ (ενδεικτικϊ 
αναφϋρονται: ερωτηματολόγια αξιολόγηςησ των προςφερόμενων υπηρεςιών/αγαθών, 
scanners για την καταμϋτρηςη των παραληφθϋντων αγαθών, κλπ.). 
 

ΜΕΡΟ 2ο:  ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ (Π) ΑΝΑ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΠΟΕΡΓΟ 
 
Σα Παραδοτϋα (Π) ανϊ ϋργο και υποϋργο εύναι τα ακόλουθα:  

Έργο Α:  χεδιαςμόσ πλαιςύου αναφορών. 

Τποϋργο Α1:  Επιςκόπηςη τρϋχοντοσ πλαιςύου αναφορών και προετοιμαςύα 
επιχειρηςιακών προδιαγραφών. 

-Π.Α1α: Έκθεςη αξιολόγηςησ και παροχό προτϊςεων ςχετικϊ με το πλαύςιο αναφορών και του 
Δεύκτεσ Παρακολούθηςησ Απόδοςησ (KPIs). 

-Π.Α1β:  Καταγραφό διαδικαςύασ παραγωγόσ πλαιςύου αναφορών (ςε επύπεδο 2). 

-Π.Α1γ: Έκθεςη επιχειρηςιακών προδιαγραφών του πλαιςύου αναφορών και των Δεικτών 
Παρακολούθηςησ Απόδοςησ (KPIs). 

Τποϋργο Α2:  Εκπόνηςη μελϋτησ ςυγκριςιμότητασ των δαπανών. 

-Π.Α2α: Ανϊπτυξη μελϋτησ ςύγκριςησ του κόςτουσ των κατοχυρωμϋνων υπηρεςιών ό αγαθών 
(benchmarking analysis) για τισ επιλεχθεύςεσ δαπϊνεσ. 

Έργο Β: Αξιολόγηςη και βελτύωςη τησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ τόρηςησ των 
αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. 

Τποϋργο Β1: ύγκριςη των απαιτόςεων του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου με την 
υπϊρχουςα διαδικαςύα παρακολούθηςησ τόρηςησ των αναμενόμενων 
αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών. 

-Π.Β1α: Έκθεςη ανϊλυςησ πιθανών ελλεύψεων (gap analysis) τησ διαδικαςύασ παρακολούθηςησ 
τόρηςησ των αναμενόμενων αποτελεςμϊτων των διαγωνιςμών ςε ςχϋςη με τισ 
απαιτόςεισ του θεςμικού και κανονιςτικού πλαιςύου 

Τποϋργο Β2: Αξιολόγηςη κινδύνων και υποβολό προτϊςεων προσ βελτύωςη. 

-Π.Β2α: Έκθεςη με ανϊλυςη και αξιολόγηςη υφιςτϊμενων κινδύνων και προτϊςεων προσ 
βελτύωςη 

Τποϋργο Β3: Ενύςχυςη διαδικαςύασ και δικλεύδων αςφαλεύασ (controls). 

-Π.Β3α: Επικαιροποιημϋνη διαδικαςύα παρϊδοςησ και αξιολόγηςησ τησ ποιότητασ των 
υπηρεςιών ό αγαθών από τον ανϊδοχο (ςε επύπεδο 2) 

-Π.Β3β: Λύςτα Κινδύνων και Δικλεύδων αςφαλεύασ (controls) ςχετικών με την ανωτϋρω 
διαδικαςύα 

-Π.Β3γ: Πλϊνο δρϊςησ, οδικόσ χϊρτησ και προτεινόμενα εργαλεύα για την ενύςχυςη τησ 
διαδικαςύασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ - 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 ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : [88868] 
- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: Π. Κανελλοπούλου 4, Αθόνα, Σ.Κ. 101 77   
- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: Τπαςτυνόμοσ Α΄ ΔΑΪΜΑΝΏΛΗ Θεοδόςιοσ 

                                    Αρχιφύλακασ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ταύροσ 
- Σηλϋφωνο: 210- 7487551 
- Ηλ. ταχυδρομεύο: (ydeap@yptp.gr) 
- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου): www.ydeap.gr 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του ςχετικού 
CPV): «Παροχό Τπηρεςιών υμβούλου που αφορϊ τον «χεδιαςμό πλαιςύου αναφορών και 
μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ διαχεύριςησ των προγραμμϊτων που χρηματοδοτούνται 
από τα Ευρωπαώκϊ Σαμεύα Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ και Σαμεύο Εςωτερικόσ 
Αςφϊλειασ » ,  
κωδικόσ CPV: 85312320-8 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [……] 
- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε ϋργα, προμόθειεσ, ό υπηρεςύεσ : Τπηρεςύεσ 
- Εφόςον υφύςτανται, ϋνδειξη ύπαρξησ ςχετικών τμημϊτων:  
Α) Ευρωπαώκό Σαμεύο Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ, προώπολογιςμόσ εύκοςι δύο 
χιλιϊδεσ πεντακοςύων ευρώ (22.500,00 €) ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον 
αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). (ύνολο 27.900,00 €),  
Β) Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ ύνορα και Θεωρόςεισ,  
προώπολογιςμόσ ϋντεκα χιλιϊδων διακοςύων πενόντα ευρώ (11.250,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
13.950,00 €) και  
Γ) Ευρωπαώκό Σαμεύο Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ / Σομϋασ Αςτυνομικόσ υνεργαςύασ, 
προώπολογιςμόσ ϋντεκα χιλιϊδων διακοςύων πενόντα ευρώ (11.250,00 €) 
ςυμπεριλαμβανομϋνων νόμιμων κρατόςεων, πλϋον αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) (ύνολο 
13.950,00 €),  
 
- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν υπϊρχει): 
[……] 

 

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ 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: [   ] 
Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 
Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςησ του οικονομικού φορϋα, 
αναφϋρετε ϊλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 
υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 
Αρμόδιοσ ό αρμόδιοιii : 
Σηλϋφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομεύο: 
Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη 
δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 
Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, 
μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςηiii; 

 

Σρϐποσ ςυμμετοχόσ: 
Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
από κοινού με ϊλλουσiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εϊν ναι αναφϋρεται η απόφαςη ϋγκριςησ 
του αρμοδύου οργϊνου εκϊςτου μϋλουσ για 
τη ςυμμετοχό ςτο διαγωνιςμό: {........} 

Εϊν ναι, μεριμνόςτε για την υποβολό χωριςτού εντύπου ΣΕΤΔ από τουσ ϊλλουσ 
εμπλεκόμενουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
Εϊν ναι: 
α) Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ 
ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ. 
β) Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορϋα ςτην ϋνωςη ό κοινοπραξύα   
(επικεφαλόσ, υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα 
καθόκοντα …): 
γ) Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ 
φορεύσ που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 
δ) Αναφϋρετε τον τρόπο ςυνεργαςύασ 
ε) Προςδιορύςτε τον επικεφαλόσ οικονομικό 
φορϋα τησ ϋνωςησ: 
ςτ) Προςδιορύςτε το μϋροσ του ϋργου 
(οικονομικό και φυςικό αντικεύμενο), που 
αναλαμβϊνετε:  

 
α) [……] 
 
β) [……] 
 
 
 
γ) [……] 
 
 
δ) [……] 
ε) [……] 
 
ςτ) [……] 

Σμόματα Απϊντηςη: 
Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ  ό 
των τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ 
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 ςυνοδευόμενο από την 
ημερομηνύα και τον τόπο γϋννηςησ εφόςον 
απαιτεύται: 

[……] 
[……] 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 
Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 
Σηλϋφωνο: [……] 
Ηλ. ταχυδρομεύο: [……] 
Εϊν χρειϊζεται, δώςτε λεπτομερό ςτοιχεύα 
ςχετικϊ με την εκπροςώπηςη (τισ μορφϋσ 
τησ, την ϋκταςη, τον ςκοπό …): 

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

τόριξη: Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων 
προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα κριτόρια 
επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτόρια και κανόνεσ που 
καθορύζονται ςτο μϋροσ V κατωτϋρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 
ενϐτητεσ Α και Β του παρϐντοσ μϋρουσ και ςϑμφωνα 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 οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να 
αναθϋςει οποιοδόποτε μϋροσ τησ ςύμβαςησ 
ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εϊν ναι παραθϋςτε κατϊλογο των 
προτεινόμενων υπεργολϊβων και το 
ποςοςτό τησ ςύμβαςησ που θα αναλϊβουν:  
[…] 

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

εφαρμογό του ϊρθρου 131 παρ. 5 ό εφϐςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικϐσ φορϋασ  

προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςϑμβαςησ που 

υπερβαύνει το ποςοςτϐ του 30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παροϑςα ενϐτητα, 

παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται ςϑμφωνα με τισ ενϐτητεσ Α 

και Β του παρϐντοσ μϋρουσ και ςϑμφωνα 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 ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού: 

 ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςηvii· 

 δωροδοκύαviii,ix· 

 απϊτηx· 

 τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ 

δραςτηριότητεσxi· 

 νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασxii· 

 παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπωνxiii. 

Λϐγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ 
καταδύκεσ: 

Απϊντηςη: 

Τπϊρχει τελεςύδικη καταδικαςτικό απόφαςη 
εισ βϊροσ του οικονομικού φορϋα ό 
οποιουδόποτε προςώπουxiv το οπούο εύναι 
μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό 
εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε 
αυτό για ϋναν από τουσ λόγουσ που 
παρατύθενται ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό 
καταδικαςτικό απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ 
πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην 
οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ 
αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει;  

[] 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 απόφαςησ 
προςδιορύζοντασ ποιο από τα ςημεύα 1 ϋωσ 6 
αφορϊ και τον λόγο ό τουσ λόγουσ τησ 
καταδύκησ, 
β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ [ ]· 
γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 
καταδικαςτικό απόφαςη: 

α) Ημερομηνύα:[   ],  
ςημεύο-(-α): [   ],  
λόγοσ(-οι):[   ] 
β) [……] 
γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού [……] 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό 
ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]xvii 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, ο 
οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα του παρϊ την 
ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού 
(«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 φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει 
όλεσ τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ 
την πληρωμό φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησxx, ςτην Ελλϊδα και 
ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι τυχόν 
εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εϊν όχι αναφϋρετε:  
α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο 
πρόκειται: 
β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 
υποχρεώςεων; 
1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
απόφαςησ; 
- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και 
δεςμευτικό; 
- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ ό 
ϋκδοςησ απόφαςησ 
- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, 
εφόςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, τη 
διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού: 
2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινόςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ 
υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ 
φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ που οφεύλει 
ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ περύπτωςη, 
των δεδουλευμϋνων τόκων ό των 
προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό 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 
αναφερθούν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να 
αναφερθούν 
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 
αφερεγγυϐτητα, ςϑγκρουςη 
ςυμφερϐντων ό επαγγελματικϐ 
παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ 
τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαύουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εϊν ναι, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει 
μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλειςμού («αυτοκϊθαρςη»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν: […….............] 

Βρύςκεται ο οικονομικόσ φορϋασ ςε 
οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ 
καταςτϊςεισxxiv : 
α) πτώχευςη, ό  
β) διαδικαςύα εξυγύανςησ, ό 
γ) ειδικό εκκαθϊριςη, ό 
δ) αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό 
ό από το δικαςτόριο, ό 
ε) ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού 
ςυμβιβαςμού, ό  
ςτ) αναςτολό επιχειρηματικών 
δραςτηριοτότων, ό  
ζ) ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 
προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα 
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου 
Εϊν ναι: 
- Παραθϋςτε λεπτομερό ςτοιχεύα: 
- Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορϋασ, θα δύναται 
να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, λαμβανόμενησ 
υπόψη τησ εφαρμοςτϋασ εθνικόσ νομοθεςύασ 
και των μϋτρων ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη τησ 
επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ υπό αυτϋσ 
τισ περιςτϊςεισxxv  
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): [……][……][……] 

Έχει διαπρϊξει ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμαxxvi; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 
 
Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ 
μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν:  
[..........……] 
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Γνωρύζει ο οικονομικόσ φορϋασ την 
ύπαρξη τυχόν ςύγκρουςησ 
ςυμφερόντωνxxvii, λόγω τησ ςυμμετοχόσ 
του ςτη διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςύμβαςησ; 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει επιδεύξει ο οικονομικόσ φορϋασ ςοβαρό 
ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλειαxxviii κατϊ 
την εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο 
πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, 
προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ 
παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 
πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ 
ςύμβαςησ , αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ 
κυρώςεισ;  
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 
Εϊν ναι, ϋχει λϊβει ο οικονομικόσ φορϋασ 
μϋτρα αυτοκϊθαρςησ;  
[] Ναι [] Όχι 
Εϊν το ϋχει πρϊξει, περιγρϊψτε τα μϋτρα 
που λόφθηκαν: 
[……] 

Μπορεύ ο οικονομικόσ φορϋασ να 
επιβεβαιώςει ότι: 
α) δεν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών 
δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων 
αποκλειςμού ό την πλόρωςη των κριτηρύων 
επιλογόσ, 
β) δεν ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ 
αυτϋσ, 
γ) όταν ςε θϋςη να υποβϊλλει χωρύσ 
καθυςτϋρηςη τα δικαιολογητικϊ που 
απαιτούνται από την αναθϋτουςα 
αρχό/αναθϋτοντα φορϋα  
 

[] Ναι [] Όχι 
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Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 

Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενότητα  ό ενότητεσ Α ϋωσ Δ του παρόντοσ μϋρουσ), ο 
οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ότι:  

α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτϐ το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η 
αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρϐςκληςη 
ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ 
μπορεύ να ςυμπληρώςει μϐνο την Ενϐτητα a του Μϋρουσ ΙV χωρύσ να υποχρεοϑται να 
ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενϐτητα του Μϋρουσ ΙV: 

Εκπλόρωςη ϐλων των απαιτοϑμενων 
κριτηρύων επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού όλα τα απαιτούμενα κριτόρια 
επιλογόσ; 

[] Ναι [] Όχι 

  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να  παρϊςχει πληροφορύεσ μϐνον ϐταν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό 
διακόρυξη ό ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  

Καταλληλϐτητα 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 ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ 
Προκόρυξησ (παραγρϊφου 5 του 
Παραρτόματοσ Β)]  
  
τα ςτοιχεύα επαγγελματικόσ εμπειρύασ 
περιλαμβϊνονται κατ’ ελϊχιςτον, τα 
ςυγχρηματοδοτούμενα ϋργα καθώσ και οι 
διαδικαςύεσ ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων 
που ςυμμετεύχε ο Τπεύθυνοσ Έργου, ο 
Εργοδότησ / Αποδϋκτησ των 
προςφερόμενων υπηρεςιών, και ο χρόνοσ 
απαςχόληςησ ςτο ϋργο (από μόνασ / ϋτοσ - 
ϋωσ μόνασ / ϋτοσ). 

2) Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: 
Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη ό να εύναι ο 
οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου 
οργανιςμού για να ϋχει τη δυνατότητα να 
παρϊςχει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςόσ του 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

 
Εϊν ναι, διευκρινύςτε για ποια πρόκειται και 
δηλώςτε αν τη διαθϋτει ο οικονομικόσ φορϋασ:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων): 
[……][……][……] 
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Β: Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον ϐταν τα ςχετικϊ κριτόρια 
επιλογόσ ϋχουν προςδιοριςτεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη 
ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη.  

Οικονομικό και χρηματοοικονομικό 
επϊρκεια 

Απϊντηςη: 

Ο ςυνολικόσ 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: 

(αριθμόσ ετών, μϋςοσ κύκλοσ εργαςιών):  
[……],[……][…]νόμιςμα 
 
 
 
 
(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων):  
[……][……][……] 

3) ε περύπτωςη που οι πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με τον κύκλο εργαςιών (γενικό ό 
ειδικό) δεν εύναι διαθϋςιμεσ για ολόκληρη 
την απαιτούμενη περύοδο, αναφϋρετε την 
ημερομηνύα που ιδρύθηκε ό ϊρχιςε τισ 
δραςτηριότητϋσ του ο οικονομικόσ 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 ικανϐτητα Απϊντηςη: 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσxxxi, 
ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ 
ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του 
εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: 
Κατϊ τη ςύνταξη του ςχετικού καταλόγου 
αναφϋρετε περιγραφό τησ ςύμβαςησ, τα 
ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 
δημόςιουσ ό ιδιωτικούσxxxii: 

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό 
προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 
ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφό ποςϊ ημερομηνύεσ παραλόπτεσ 
    

 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου 
αναφορϊσxxxiii, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει 
αναλϊβει την παροχό των ακόλουθων 
υπηρεςιών του εύδουσ που ϋχει 
προςδιοριςτεύ: 
Κατϊ τη ςύνταξη του ςχετικού καταλόγου 
αναφϋρετε περιγραφό τησ ςύμβαςησ με  
ειδικότερη αναφορϊ ςτο ν. 4412/2016, τα 
ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ παραλόπτεσ 
δημόςιουσ ό ιδιωτικούσxxxiv, καθώσ και  

Αριθμόσ ετών (η περύοδοσ αυτό 
προςδιορύζεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό 
ςτην πρόςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
διακόρυξη):  
[…...........] 
 
 
 

Περιγραφό ποςϊ Ημ/νύεσ παραλόπτεσ 
    

 

10) Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, να 
αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό 
υπεργολαβύασxxxv το ακόλουθο τμόμα (δηλ. 
ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ: 

[....……] 

 

Μϋροσ V: 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 αναθζτουςα αρχή ή ο αναθζτων φορζασ ζχουν ήδη ςτην κατοχή τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτην  ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΕΤΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ, προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε 
δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω υποβϊλλει ςτο παρόν Συποποιημϋνο Ϊντυπο 
Τπεύθυνησ Δόλωςησ για τουσ ςκοπούσ του ςυνοπτικού διαγωνιςμού για την ανϊθεςη του ϋργου 
«Παροχό Τπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου παρακολούθηςησ ϋργων τησ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ 
Ευρωπαώκών και Αναπτυξιακών Προγραμμϊτων/ΤΠ.Ε. και των δικαιούχων τησ ωσ Εντεταλμϋνησ 
Αρχόσ των Ευρωπαώκών Σαμεύων Εςωτερικόσ Αςφϊλειασ και Αςύλου, Μετανϊςτευςησ και Ένταξησ 
για την δημοςιονομικό περύοδο 2014-2020. » (CPV 85312320-8 , κωδικόσ 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 περιςςότερεσ (οι) τησ (του) μύασ (ενόσ) 
θα αναφϋρεται το ςύνολο αυτών 

ii Επαναλϊβετε τα ςτοιχεύα των αρμοδύων, όνομα και επώνυμο, όςεσ 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.  

Πολϑ μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγϐτερουσ απϐ 10 εργαζομϋνουσ και τησ 
οπούασ ο ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 2 
εκατομμϑρια ευρώ. 

Μικρό επιχεύρηςη: επιχεύρηςη η οπούα απαςχολεύ λιγϐτερουσ απϐ 50 εργαζομϋνουσ και τησ οπούασ ο 
ετόςιοσ κϑκλοσ εργαςιών και/ό το ςϑνολο του ετόςιου ιςολογιςμοϑ δεν υπερβαύνει τα 10 
εκατομμϑρια ευρώ. 

Μεςαύεσ επιχειρόςεισ: επιχειρόςεισ που δεν εύναι οϑτε πολϑ μικρϋσ οϑτε 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 Ειδικότερα ωσ μϋλοσ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ ό ϊλλου παρόμοιου καθεςτώτοσ. 

v  Επιςημαύνεται ότι ςύμφωνα με το δεύτερο 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 ΦΙΙ 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 ύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ εύναι 
δυνατό η κατ' εξαύρεςη παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου 
ςυμφϋροντοσ, όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ.  

vii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-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 ύμφωνα με ϊρθρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφϋρεται ωσ 
“διαφθορϊ”. 

ix Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ δωροδοκύασ ςτην οπούα 
ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών μελών τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΕΕ C 195 
τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του 
υμβουλύου, τησ 22ασ Ιουλύου 2003 για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 
τησ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβϊνει επύςησ τη διαφθορϊ όπωσ ορύζεται ςτο ν. 3560/2007 (ΥΕΚ 103/Α), 
«Κύρωςη και εφαρμογό τησ ύμβαςησ ποινικού δικαύου για τη διαφθορϊ και του Πρόςθετου ς΄ αυτόν 
Πρωτοκόλλου» (αφορϊ ςε  προςθόκη καθόςον ςτο ν. Ωρθρο 73 παρ. 1 β αναφϋρεται η κεύμενη νομοθεςύα). 

x Κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με τη προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων 
των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΥΕΚ 
48/Α) "Κύρωςη τησ ύµβαςησ 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 απόφαςησ-πλαύςιο του υμβουλύου, τησ 13ησ Ιουνύου 2002 για 
την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμού 
περιλαμβϊνει επύςησ την ηθικό αυτουργύα ό την απόπειρα εγκλόματοσ, όπωσ αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 4 τησ 
εν λόγω απόφαςησ-πλαύςιο. 

xii Όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 1 τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, 
τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού 
ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ 
τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΥΕΚ 166/Α) 
“Πρϐληψη και καταςτολό τησ νομιμοπούηςησ εςϐδων απϐ εγκληματικϋσ δραςτηριϐτητεσ και τησ 
χρηματοδϐτηςησ τησ τρομοκρατύασ και ϊλλεσ διατϊξεισ”. 
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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)"Πρϐληψη και καταπολϋμηςη 
τησ εμπορύασ ανθρώπων και προςταςύα των θυμϊτων αυτόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ.". 

xiv Η εν λόγω υποχρϋωςη αφορϊ ιδύωσ: α) ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε) και 
προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτϋσ, β) ςτισ περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα ύμβουλο καθώσ και όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου ( βλ. τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 
1 του ϊρθρου 73 ) 

xv Επαναλϊβετε όςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvi Επαναλϊβετε όςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xvii  Επαναλϊβετε όςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xviii Οικονομικόσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη από τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύα 
ςύναψησ ςύμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δε μπορεύ να κϊνει χρόςη αυτόσ τησ δυνατότητασ κατϊ την 
περύοδο αποκλειςμού που ορύζεται ςτην εν λόγω απόφαςη (ϊρθρο 73 παρ. 7 τελευταύο εδϊφιο)  

xix Λαμβανομϋνου υπόψη του χαρακτόρα των εγκλημϊτων που ϋχουν διαπραχθεύ (μεμονωμϋνα, κατ᾽ 
εξακολούθηςη, ςυςτηματικϊ ...), η επεξόγηςη πρϋπει να καταδεικνύει την επϊρκεια των μϋτρων που 
λόφθηκαν.  

xx την περύπτωςη που ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι Έλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην 
Ελλϊδα, οι υποχρεώςεισ του που αφορούν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλύπτουν τόςο την κύρια 
όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη (ϊρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδϊφιο).  

xxi ημειώνεται ότι, ςύμφωνα με το ϊρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ εύναι δυνατό η παρϋκκλιςη από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω αθϋτηςησ υποχρεώςεων 
καταβολόσ φόρων ό αςφαλιςτικών ειςφορών κατ’ εξαύρεςη, για επιτακτικούσ λόγουσ δημόςιου 
ςυμφϋροντοσ, όπωσ δημόςιασ υγεύασ ό προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ ό/και  όταν ο αποκλειςμόσ θα όταν 
ςαφώσ δυςανϊλογοσ, ιδύωσ όταν μόνο μικρϊ ποςϊ των φόρων ό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ δεν 
ϋχουν καταβληθεύ, ό όταν ο οικονομικόσ φορϋασ ενημερώθηκε ςχετικϊ με το ακριβϋσ ποςό που οφεύλεται 
λόγω αθϋτηςησ των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ςε χρόνο κατϊ τον οπούο δεν εύχε τη δυνατότητα να λϊβει μϋτρα, ςύμφωνα με το τελευταύο 
εδϊφιο τησ παραγρϊφου 2 του ϊρθρου 73, πριν από την εκπνοό τησ προθεςμύασ αύτηςησ ςυμμετοχόσ ό ςε 
ανοικτϋσ διαδικαςύεσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ προςφορϊσ  

xxii Επαναλϊβετε όςεσ φορϋσ χρειϊζεται. 

xxiii Όπωσ αναφϋρονται για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ ςτισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ  ό ςτο ϊρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοςη όρων εύναι ςύμφωνη με την παρ. 4 του ϊρθρου 73 που διαφοροποιεύται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv  Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ 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 ςύμβαςησ. 

xxviii  Η απόδοςη όρων εύναι ςύμφωνη με την περιπτ. ςτ παρ. 4 του ϊρθρου 73 που διαφοροποιεύται από 
τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ 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  Μόνον εφόςον επιτρϋπεται ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρϐςκληςη ό ςτα ϋγγραφα τησ 
ςϑμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη.  
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xxxi Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη εμπειρύασ 
που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxii Πρϋπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τόςο δημόςιουσ 
όςο και ιδιωτικούσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxiii Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη 
εμπειρύασ που υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

xxxiv Πρϋπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλόπτεσ και ο κατϊλογοσ πρϋπει να περιλαμβϊνει τόςο 
δημόςιουσ όςο και ιδιωτικούσ πελϊτεσ για τα ςχετικϊ αγαθϊ ό υπηρεςύεσ. 

xxxv Επιςημαύνεται ότι εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει τμόμα τησ ςύμβαςησ ςε 
τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ του υπεργολϊβου για την εκτϋλεςη του εν 
λόγω τμόματοσ, τότε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικούσ υπεργολϊβουσ, βλϋπε 
μϋροσ ΙΙ, ενότητα Γ ανωτϋρω.  

xxxvi Πρβλ και ϊρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxvii Τπό την προώπόθεςη ότι ο οικονομικόσ 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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ΡΑΑΤΘΜΑ IΙΙ – ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ 

ΕΚΔΟΣΗ.......................................................................                     Ημερομηνύα ϋκδοςησ........................... 
Προσ :  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ & 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
Λ. Μεςογεύων96 
11527  Α Θ Η Ν Α       
Α.Υ.Μ. 090169846 
 
 
Εγγυητικό επιςτολό μασ υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 
 
Με την παρούςα εγγυόμαςτε, ανϋκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ 
διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ, υπϋρ {ε περύπτωςη μεμονωμϋνησ εταιρεύασ: τησ Εταιρεύασ ……….. οδόσ 
…………. αριθμόσ … ΣΚ ………..,}  {ό ςε περύπτωςη Ϊνωςησ ό Κοινοπραξύασ: των Εταιρειών  
α)…….….... οδόσ............................. αριθμόσ.................ΣΚ……………… 
β)……….…. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΣΚ……………… 
γ)………….. οδόσ............................. αριθμόσ.................ΣΚ……………… 
μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ, ατομικϊ για κϊθε μια από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ εκ τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ Ένωςησ ό Κοινοπραξύασ,} και 
μϋχρι του ποςού των ευρώ........................., για την καλό εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ με αριθμό................... 
που αφορϊ ςτο διαγωνιςμό τησ …..…….. με αντικεύμενο την παροχό υπηρεςιών νομικού ςυμβούλου 
με εξειδύκευςη ςτισ δημόςιεσ υμβϊςεισ, τησ Δρϊςησ: «Παροχό Τπηρεςιών Νομικών υμβουλών 
για τισ ανϊγκεσ τησ Τ.Δ.Ε.Α.Π.», εκτιμώμενησ αξύασ #.....................# ευρώ ϊνευ Υ.Π.Α., 
ςυμπεριλαμβανομϋνων κρατόςεων και δαπανών, ςύμφωνα με τη με αριθμό …………… Διακόρυξό 
ςασ. 
Σο ανωτϋρω ποςό τησ εγγύηςησ τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ, το οπούο και υποχρεούμαςτε να ςασ 
καταβϊλουμε ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από μϋρουσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να 
ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ απαύτηςόσ ςασ, μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ από την ϋγγραφη 
ειδοπούηςό ςασ. 
 
Η παρούςα εγγύηςό μασ αφορϊ μόνο την παραπϊνω αιτύα και ιςχύει μϋχρι την επιςτροφό τησ ς’ 
εμϊσ, οπότε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμιϊ ιςχύ. 
 
Βεβαιούται υπευθύνωσ ότι το ποςό των εγγυητικών μασ επιςτολών που ϋχουν δοθεύ ςτο Δημόςιο 
και τα Ν.Π.Δ.Δ., ςυνυπολογιζομϋνου και του ποςού τησ παρούςασ δεν υπερβαύνει το όριο 
εγγυόςεων που ϋχει καθοριςθεύ από το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 
 
ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε 
ιςχύον πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 
 

(Εξουςιοδοτημϋνη υπογραφό) 
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