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Αθήνα 21/12/2016 

Αρ. Πρωτ. 1819 

ΘΕΜΑ:  Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - 

Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 3 με τίτλο: 

«Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / 

προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: 

«Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της 

Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020».   

 

 

     Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 

Η  Γ Ε Ν Ι Κ Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ι Σ Ο Τ Η Τ Α Σ  Τ Ω Ν  Φ Υ Λ Ω Ν 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 

Όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ  Α΄98), όπως 

ισχύει.  
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2. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

3. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και  την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 13ης Ιουνίου 2012(EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 

3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει. 

4. Το ν. 4270/14 (ΦΕΚ Α΄143) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις, όπως 

ισχύει.   

5. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις και τις σχετικές 

εγκυκλίους, όπως ισχύει.   

6. Το π.δ. 105 (ΦΕΚ Α΄ 172)  «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει. 

7. Το π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 

Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 

Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 

Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». 

8. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» 

9. Την υπ’ αριθ. 10770 (ΦΕΚ/ΥΔΟΔΔ 246/9-4-2015) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού 

και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία 

διορίζεται, η Φωτεινή Κούβελα, στη θέση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των 

Φύλων, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

10. Την υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων 

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων καθώς και στον προϊστάμενο και στους 

προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής, 

11. Την υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για 

τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ 
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(Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-

2014 (ΦΕΚ Β΄2573). 

12. Τη με αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφαση 

του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ 

Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 

προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και 

Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 

13. Την υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργική Απόφαση περί «Σύστασης 

Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, 

του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως 

αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ και 

αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334 /ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-

2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) του 

άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014». 

14. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε 

φορά. 

15. Την υπ’ αριθ.158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Έγκριση “Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ.4 του Ν.4412/2016 (Α’ 

147), για τις διαδικασίες σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

16. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 – Απόφαση 161/2016 με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης 

για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016 (Α’ 147) 

17. Την υπ’ αριθ. 344/24-03-2016 (AΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας 

κατά των Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση των 

τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και διαδικασίες 

για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020», για τους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 

και την με αρ. πρωτ. 3303/01-11-2016 (ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ) 1η  Τροποποίηση 

αυτής. 
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18. Τη ΣΑΕ 455/1 με ενάριθμο κωδικό πράξης 2016ΣΕ45510000, του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.   

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

τιμής, για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων 

για το υποέργο 3 με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και 

διοικητικών /προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους»  στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες 

Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των 

Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

2014-2020», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Επικαιροποίηση-Ανασχεδιασμός: 

•  Οδηγού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας υπόψη και 

τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου  

• Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων 

• Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας 

• Κανονισμού Λειτουργίας γραμμής SOS 

• Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων των γυναικών που προσφεύγουν στις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων 

• Πρωτοκόλλων συνεργασίας. 

• Οδηγού δικτύωσης. 

• Εγχειρίδιου σεξουαλικής παρενόχλησης 

ΤΜΗΜΑ Β Δημιουργία Οδηγού/Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής 

ΤΜΗΜΑ Γ 

• Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης του Δικτύου Δομών 

 Δημιουργία δύο ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του Δικτύου 

Δομών ανά Περιφέρεια για τα έτη 2017 και 2018 

• Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του Δικτύου Δομών 
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2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, για όλα τα τμήματα, ανέρχεται έως του 

ποσού των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 21.774,19€, ΦΠΑ 5.225,81€), και επιμερίζεται 

ανά τμήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Τμήμα Προϋπολογισμός (Χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ  Α έως 8.000,00 € έως 9.920,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Β έως 5.645,16 € έως 7.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Γ έως 8.129,03 € έως 10.080,00 € 

Σύνολο έως 21.774,19 € έως 27.000,00 € 

 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του Έργου και η διαδικασία επιλογής επισυνάπτονται στο 

ΜΕΡΟΣ Α΄ «Αναλυτική περιγραφή και Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου», το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

4. Η Δαπάνη του Έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα της Σ.Α.Ε. 455/1 με ενάριθμο κωδικό Έργου 

2016ΣΕ45510000. 

5. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 

20/01/2017. και ώρα 12.00μ.μ.. Η απόφαση διενέργειας του συνοπτικού 

διαγωνισμού, καθώς και τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής, μπορούν να 

παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους/ες από τα γραφεία της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών), Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 2ος 

όροφος. 

6.  Η τελική επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως Ισότητας των Φύλων μετά τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου, βασιζόμενη στα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναφέρονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της παρούσας απόφασης. 

7. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα: www.isotita.gr και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.eprocurement.gov.gr/. 
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8. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις 

του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).  

 

 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ  

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων 

2. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Φάκελος Έργου 
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ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ 

ΑΡΧΗ 

Υπουργείο Εσωτερικών -Επιτελική Δομή  ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών (εφεξής 

Επιτελική Δομή) 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την 

επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 3 

με τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / 

προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 

5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» για τα ακόλουθα 

τμήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α 

Επικαιροποίηση - Ανασχεδιασμός: 

• Οδηγού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας υπόψη και 

τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου  

• Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων 

• Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας 

• Κανονισμού Λειτουργίας γραμμής SOS 

• Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων των γυναικών που προσφεύγουν στις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων 

• Πρωτοκόλλων συνεργασίας. 

• Οδηγού δικτύωσης. 

• Εγχειρίδιου σεξουαλικής παρενόχλησης 

ΤΜΗΜΑ Β Δημιουργία Οδηγού/Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής 

ΤΜΗΜΑ Γ 

• Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης του Δικτύου Δομών 

 Δημιουργία δύο ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του 

Δικτύου Δομών ανά Περιφέρεια για τα έτη 2017 και 

2018 

• Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του Δικτύου Δομών 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός όλων των τμημάτων του Έργου ανέρχεται έως του 

ποσού των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 21.774,19€, ΦΠΑ 5.225,81€), και επιμερίζεται ανά 

τμήμα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

Τμήμα Προϋπολογισμός (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός (με 

ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ  Α έως 8.000,00 € έως 9.920,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Β έως 5.645,16 € έως 7.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Γ έως 8.129,03 € έως 10.080,00 € 

Σύνολο  έως 21.774,19 € έως 27.000,00 € 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΕΡΓΟΥ 

Η Δαπάνη του Έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων και ειδικότερα της Σ.Α.Ε. 455/1 με ενάριθμο κωδικό Έργου 

2016ΣΕ45510000.   

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 

Τμήμα Διάρκεια Έργου 

ΤΜΗΜΑ  Α 
3 (τρεις) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ  Β 
3 (τρεις) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΤΜΗΜΑ  Γ 
18 (δεκαοκτώ) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

20/01/2017 και ώρα 12.00μ.μ.  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού Έργου (ΕΔΔΕ), την  Δευτέρα, 23 Ιανουάριου 2017 και ώρα 10:00 

στα γραφεία της Επιτελικής Δομής, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα. 

ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος 

Όροφος Γραφείο Πρωτοκόλλου.  

CPV 22470000-5 – Εγχειρίδια 
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1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το αντικείμενο του παρόντος Έργου αφορά στη δημιουργία ενιαίου μοντέλου λειτουργίας 

των Δομών και της μεθοδολογίας προσέγγισης της συμβουλευτικής μέσω της 

επικαιροποίησης εργαλείων που εκπονήθηκαν στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 

ή/ και της εκπόνησης νέων εργαλείων και εγγράφων  

Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί από ανάδοχο. Η ανάγκη επικαιροποίησης των 

εργαλείων που είχαν δημιουργηθεί κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο αλλά 

και η ανάγκη δημιουργίας νέων προκύπτει τόσο από τη διεύρυνση της ομάδας στόχου 

(γυναίκες που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες) και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

(εργασιακή συμβουλευτική) όσο και από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.  

Το Έργο εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 

5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» από την Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 Οι Οριζόντιες Παρεμβάσεις αποσκοπούν αφενός στο συντονισμό και την παρακολούθηση 

της πολιτικής για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τη 

διαβούλευση με αρμόδιους φορείς άσκησης πολιτικής και την ευαισθητοποίηση- 

ενημέρωση αρμόδιων κρατικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας 

γενικότερα και αφετέρου, τον διοικητικό συντονισμό και την επιστημονική εποπτεία της 

λειτουργίας των δομών υποστήριξης των γυναικών – θυμάτων βίας σε εθνικό επίπεδο. 

Συγκεκριμένα, η δράση αφορά : 

o στη δημιουργία ή/και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών 

/προτυποποιημένων  εγγράφων λειτουργίας των δομών  (Οδηγός Παροχής 

Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Λειτουργίας των Υποστηρικτικών Δομών, 

Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης, Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, 

Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.). Τα εργαλεία αυτά, πρόκειται να επικαιροποιηθούν 

(Κανονισμοί λειτουργίας των δομών, Κώδικες δεοντολογίας κ.ά.) ή/και να 

αναπτυχθούν (π.χ. Οδηγός συμβουλευτικής για την εργασιακή ένταξη, κ.ά.), 

σύμφωνα με τις νέες ανάγκες του Έργου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα Ενιαίο 

Σύστημα Ποιότητας παροχής υπηρεσιών στο Δίκτυο των Δομών. 

o Στην ανάπτυξη μεθοδολογίας αποτίμησης του δικτύου των δομών που θα στοχεύει 

στην ανάδειξη των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων, τον εντοπισμό 

ισχυρών σημείων και τη διάχυση βέλτιστων πρακτικών, αλλά και τη διάγνωση 

αδύναμων σημείων που καθιστούν αναγκαία την έγκαιρη ανάληψη διορθωτικών ή 
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βελτιωτικών κινήσεων. Η μεθοδολογία αποτίμησης θα διατυπώσει παραμέτρους  

και κριτήρια, προκειμένου να αξιολογηθεί η λειτουργία του δικτύου των δομών (η 

οποία διέπεται από το ενιαίο σύστημα οργάνωσης/διοίκησης και επιστημονικού 

συντονισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των γυναικών και εν γένει 

της τοπικής κοινωνίας).  

o Στην κατάρτιση δύο ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του Δικτύου Δομών ανά 

Περιφέρεια για τα έτη 2017 και 2018 με βάση την ως άνω μεθοδολογία 

αποτίμησης της λειτουργίας του δικτύου αλλά και στοιχεία που θα τεθούν σε 

γνώση του αναδόχου με ευθύνη της ΓΓΙΦ, του ΚΕΘΙ και της ΕΕΤΑΑ, όπως εκθέσεις 

πεπραγμένων, εκθέσεις αναφορών επιτόπιων συναντήσεων στις περιφέρειες 

ευθύνης, εκθέσεις αναφορών επιτόπιων συναντήσεων στις δομές ευθύνης, ετήσιες 

απολογιστικές εκθέσεις για τις ενέργειες δικτύωσης των δομών με φορείς και 

οργανισμούς για την ανάδειξη καλών πρακτικών ανά Περιφέρεια, εκθέσεις 

αναφοράς για κάθε επιτόπια επίσκεψη / συνάντηση εργασίας, εξαμηνιαίες 

αναφορές εργασιών, απολογιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων ή κ.α.. Στις 

εκθέσεις αποτίμησης θα περιλαμβάνονται συμπεράσματα – προτάσεις, τα οποία θα 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση πολιτικών ή/και στη λήψη διορθωτικών μέτρων των 

καθ’ ύλη αρμοδίων φορέων για τη λειτουργία των Δομών.  Τα ευρήματα και οι 

προτάσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας αλλά και μέσω 

της διερεύνησης της διεθνούς και ευρωπαϊκής εμπειρίας, δύνανται να αξιοποιηθούν 

από τους φορείς σχεδιασμού κοινωνικών πολιτικών, με στόχο τη βελτίωση των 

μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της 

βίας και του αποκλεισμού κατά των γυναικών που υφίστανται πολλαπλές 

διακρίσεις. 

o Στην εκπόνηση πλάνου βιωσιμότητας του δικτύου των δομών (Συμβουλευτικά 

κέντρα & Ξενώνες Φιλοξενίας) ανά δικαιούχο. Για το πλάνο βιωσιμότητας θα 

ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε δομής ξεχωριστά και κάθε 

δικαιούχου, ενώ θα περιλαμβάνονται και προτάσεις για τη μετεξέλιξη της δομής σε 

οργανική μονάδα του δήμου ή της ΓΓΙΦ με βάση και τα οικονομικά στοιχεία, το 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων, τις υπηρεσιακές ανάγκες, κλπ. Το πλάνο βιωσιμότητας θα 

πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο διάστημα των 24 μηνών λειτουργίας τους, 

προκειμένου να υπάρχει το περιθώριο λήψης διορθωτικών μέτρων. Το πλάνο 

βιωσιμότητας στοχεύει στη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας του δικτύου των 

δομών σε βάθος χρόνου  γεγονός το οποίο αποτελεί προτεραιότητα  στο «Εθνικό 

Πρόγραμμα για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων». 
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Ενέργειες-  Δράσεις: 

• Επικαιροποίηση Οδηγών και Εργαλείων συμβουλευτικής έχοντας υπόψη και τις 

ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου. 

• Δημιουργία Οδηγού και Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής  

• Επικαιροποίηση Κανονισμών λειτουργίας 

• Επικαιροποίηση Κώδικα δεοντολογίας 

• Ανασχεδιασμός Πρωτοκόλλων συνεργασίας 

• Επικαιροποίηση Οδηγού δικτύωσης 

 Επικαιροποίηση Εγχειρίδιου σεξουαλικής παρενόχλησης 

 Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης του Δικτύου 

 Δημιουργία δύο ετήσιων εκθέσεων αποτίμησης του Δικτύου Δομών ανά Περιφέρεια 

για τα έτη 2017 και 2018 

 Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του Δικτύου Δομών  

 

Τα αποτελέσματα του  Έργου θα είναι: 

 

 Η αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των στελεχών του 

δικτύου των δομών με στόχο την καλύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις του 

έργου.    

 Η  βελτίωση των γνώσεων και η μεγαλύτερη εξειδίκευση του προσωπικού του 

δικτύου των δομών με αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών. 

 Ο εκσυγχρονισμός των απαραίτητων εργαλείων με βάση τα νέα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, τη διεθνή εμπειρία και η διάχυση αυτών στους 

εμπλεκόμενους φορείς. 

 Η εναρμόνιση των εργαλείων με το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, και τις νέες 

απαιτήσεις του έργου που προκύπτουν από τη διεύρυνση της ομάδας στόχου και 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 H ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του έργου θα συμβάλει στην παρακολούθηση 

της επίτευξη των στόχων του έργου όπως αυτοί έχουν τεθεί, θα διακρίνει αδύνατα 

και δυνατά σημεία και θα προχωρήσει σε προτάσεις βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας των δομών. 

Ο σχεδιασμός και η  διαμόρφωση  πολιτικών των καθ ύλη αρμοδίων Φορέων για 

την συνέχιση της λειτουργίας των Δομών  για την επόμενη προγραμματική 

περίοδο, μέσα από το προτεινόμενο πλάνο  βιωσιμότητας. 
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

2.1 ΤΜΗΜΑ  Α 

 

I. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ 

Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Η/ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΟΥΣ» την επικαιροποίηση: 

 

• Οδηγού παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών 

δομών έχοντας υπόψη και τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών  

• Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων και ενσωμάτωση πρότυπου 

φύλλου αξιολόγησης που θα συμπληρώνεται από τις ωφελούμενες 

• Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας και ενσωμάτωση πρότυπου φύλλου 

αξιολόγησης που θα συμπληρώνεται από τις ωφελούμενες 

• Κανονισμού Λειτουργίας γραμμής SOS 

• Κώδικα Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που 

προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των 

Φύλων 

• Πρωτοκόλλων συνεργασίας 

• Οδηγού δικτύωσης 

• Εγχειριδίου σεξουαλικής παρενόχλησης    

Τα ανωτέρω κείμενα επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Παράλληλα στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει:  

 να συνεργαστεί με τα στελέχη του δικτύου των δομών για την προετοιμασία του  

Έργου, να συγκεντρώσει και να επεξεργαστεί το εμπειρικό υλικό και τις 

παρατηρήσεις τους. 

 καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο/η υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να  

συνεργάζεται με τη ΓΓΙΦ, την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή 
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Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), να λαμβάνει υπόψη του/της τις 

γνωμοδοτήσεις αυτών και να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις τους στη διαμόρφωση 

του υλικού που του/της έχει ανατεθεί να εκπονήσει. 

 να αναμορφώσει/επικαιροποιήσει τα εργαλεία με βάση τόσο την εμπειρία των 

στελεχών αλλά και την τεχνογνωσία που προέρχεται από τη  διεθνή εμπειρία. 

 να διερευνήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπου απαιτείται, ώστε να συντελεσθεί η 

εναρμόνιση με τα νέα επικαιροποιημένα εργαλεία. 

 

III.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α’ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια τρεις μήνες (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα 

παραδοθεί σταδιακά με τα εξής παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 

1 μήνας από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Π.2 

 

Π.2.1 Επικαιροποιημένος Οδηγός παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας 

υπόψη και τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου  

Π.2..2 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας 

Συμβουλευτικών κέντρων 

Π.2.3 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων 

Φιλοξενίας 

Π.2.4 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας γραμμής SOS 

Π.2.5 Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που 

προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

Π.2.6 Ανασχεδιασμένα Πρωτοκόλλα συνεργασίας 

Π.2.7 Επικαιροποιημένος Οδηγός δικτύωσης 

Π.2.8 Επικαιροποιημένος Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης 

3 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 
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2.2.  ΤΜΗΜΑ Β  

 

I. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’  

Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο/η υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Η/ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ»  

το εξής:  

 

 Δημιουργία Οδηγού/Εργαλείων Εργασιακής Συμβουλευτικής 

 

Παράλληλα στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει: 

 

 να συνεργαστεί με στελέχη των δομών για την προετοιμασία του  Έργου, να 

συγκεντρώσει το εμπειρικό υλικό των στελεχών των δομών. 

 

 καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο/η υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να  

συνεργάζεται με τη ΓΓΙΦ, την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), να λαμβάνει υπόψη του/της τις 

γνωμοδοτήσεις αυτών και να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις τους στη διαμόρφωση 

του υλικού που του/της έχει ανατεθεί να εκπονήσει. 

 

 Να δημιουργήσει έναν  Οδηγό Συμβουλευτικής που θα αφορά τόσο θέματα 

απασχόλησης όσο και θέματα επιχειρηματικότητας και θα αποτελέσει ένα εύχρηστο 

εργαλείο για τους/τις συμβούλους των Υποστηρικτικών Δομών. Ο Οδηγός θα 

περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: τις δεοντολογικές αρχές και τους κανόνες που 

διέπουν τη συμβουλευτική διαδικασία, τη μεθοδολογική προσέγγιση η οποία 

βασίζεται στην εξατομικευμένη παροχή συμβουλευτικής με την οπτική του φύλου 

σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, την περιγραφή του ρόλου των συμβούλων, καθώς 

και τη σχέση τους με τις συμβουλευόμενες, τα στάδια συμβουλευτικής διαδικασίας. 
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 Επίσης, ο Οδηγός για την εργασιακή συμβουλευτική θα πρέπει να περιλαμβάνει 

εργαλεία εργασιακής συμβουλευτικής όπως: τεχνικές αναζήτησης εργασίας, 

σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, κοινωνικές δεξιότητες, πλάνο διαχείρισης 

σταδιοδρομίας και εργαλεία για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, κ.λπ. 

 

III. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β’ 

Το Έργο θα έχει διάρκεια τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και θα 

παραδοθεί σταδιακά με τα εξής παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 

1 μήνας από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Π.2 Δημιουργία Οδηγού και Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής 

3 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

    2.3 ΤΜΗΜΑ Γ 

 

I. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’ 

Το Έργο θα υλοποιηθεί μέσα σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

II. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

Ο/η υποψήφιος ανάδοχος θα αναλάβει στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

Η/ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ»  

τα εξής:   

 

 Δημιουργία μεθοδολογίας αποτίμησης και  δυο εκθέσεων αποτίμησης του Δικτύου 

Δομών 

 Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του Δικτύου Δομών και μελέτη βιωσιμότητας, ανά 

δικαιούχο.  
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Παράλληλα στο πλαίσιο του Έργου αναλαμβάνει: 

 

 να συνεργαστεί με τους/τις υπευθύνους/ες  των Δήμων, τις ΟΔΕ και τα στελέχη 

των δομών αφ’ ενός για να διαπιστώσει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες από 

τη λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας και των Συμβουλευτικών Κέντρων των 

Δήμων / ΓΓΙΦ και αφ΄ ετέρου να αναδείξει τα δυνατά και σημαντικά στοιχεία από 

τις δραστηριότητές και πρωτοβουλίες τους, καθώς και τα αποτελέσματα που αυτές 

έχουν. 

 

 να καταγράψει τα χαρακτηριστικά  της λειτουργίας των Δομών / ανά Δομή όπως 

χωροθέτηση δομών, είδος και δυναμικότητα στοιχεία υποδομής και εξοπλισμού 

στοιχεία Προσωπικού στοιχεία Λειτουργίας (ημέρες και ώρες λειτουργίας) αριθμός 

εξυπηρετούμενων ατόμων ανά Δομή οικονομικά στοιχεία Δικτυώσεις κλπ 

 

 να αποτιμήσει την επίτευξη των στόχων του έργου, όπως αυτοί έχουν τεθεί, να 

διακρίνει αδύνατα και δυνατά σημεία και να προχωρήσει σε προτάσεις βελτίωσης 

σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των δομών. 

 

 να λάβει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες της κάθε δομής ώστε η μεθοδολογία 

αποτίμησης να μπορεί να εφαρμοστεί στο ιδιαίτερο περιβάλλον που αυτή 

λειτουργεί 

 

 να συλλέξει οικονομικά και άλλα ποιοτικά στοιχεία από τον δικαιούχο για να 

αποτιμηθεί η μετεξέλιξη της δομής σε οργανική μονάδα του δήμου ή της ΓΓΙΦ 

 

 να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπειρία τόσο για την αποτίμηση, 

όσο και για τη δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας.  

 
 να προσδιορίσει τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για την 

λειτουργία των Δομών  

 
 να δημιουργήσει φόρμα ετήσιου προϋπολογισμού προκειμένου να συμπληρωθεί 

από κάθε δικαιούχο 

 
 να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους στελέχωσης των δομών μετά το πέρας της 

συγχρηματοδοτούμενης περιόδου και να προχωρήσει σε ανάλυση, για κάθε ένα 
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από αυτούς, των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί η 

απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας και η ομαλή μετάβαση των δομών σε οργανική 

μονάδα του δήμου ή της ΓΓΙΦ 

 

 να προτείνει εναλλακτικούς τρόπους κάλυψης κάθε κατηγορίας εξόδου μετά το 

πέρας της συγχρηματοδοτούμενης περιόδου και να προχωρήσει σε ανάλυση, για 

κάθε ένα από αυτούς, των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να διασφαλιστεί 

η απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των δομών ως οργανικές μονάδες του δήμου 

ή της ΓΓΙΦ  

 

 καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου ο/η υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να  

συνεργάζεται με τη ΓΓΙΦ, την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), να λαμβάνει υπόψη του/της τις 

γνωμοδοτήσεις αυτών και να ενσωματώνει τις παρατηρήσεις τους στη διαμόρφωση 

του υλικού που του/της έχει ανατεθεί να εκπονήσει. 

 

III. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ’  

Το τμήμα Γ’ θα έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και 

θα παραδοθεί σταδιακά με τα εξής παραδοτέα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 1 μήνας από την υπογραφή 

της παρούσας 

Π.2 Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης 

του Δικτύου Δομών 

 

3 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 

Π.3 Δημιουργία εκθέσεων αποτίμησης του  

Δικτύου Δομών 

6 και 18 μήνες αντίστοιχα 

(Π.3.1 και Π.3.2)  από την 

υπογραφή της σύμβασης  

Π.4 Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του 

Δικτύου Δομών ανά δικαιούχο 

 6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Β.1.1 Αντικείμενο του Διαγωνισμού 

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου/ων για το Έργο, όπως αυτό 

περιγράφεται στο Α ΜΕΡΟΣ της παρούσας.  

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα ή περισσότερα ή για το σύνολο των τμημάτων της 

παρούσας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα, οι 

υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν, χωριστή προσφορά ανά τμήμα, ειδάλλως η 

προσφορά θεωρείται μη κανονική και απορρίπτεται. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές προσφορές που υποβάλλονται για 

μέρος των τμημάτων του έργου. 

 

Β.1.2 Προϋπολογισμός Έργου 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 και τον κωδ. ΠΔΕ 

2016ΣΕ45510000. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, για όλα τα τμήματα, ανέρχεται έως του ποσού 

των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 21.774,19€, ΦΠΑ 5.225,81€), και επιμερίζεται ανά τμήμα, 

σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Τμήμα Προϋπολογισμός (Χωρίς 

ΦΠΑ) 

Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ) 

ΤΜΗΜΑ  Α έως 8.000,00 € έως 9.920,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Β έως 5.645,16 € έως 7.000,00 € 

ΤΜΗΜΑ  Γ έως 8.129,03 € έως 10.080,00 € 

Σύνολο  έως 21.774,19 € έως 27.000,00 € 

 

 

Β.1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 
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- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής : Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 105 64. 

- Τηλέφωνο : 00 30 213 151 1458 

- Fax : 00 30 213 151 1499 

- Ιστότοπος: http://www.isotita.gr/ 

- Πρόσθετες Πληροφορίες: Χαραλάμπους Χρύσα 

 

Β.1.4 Ημερομηνία Δημοσίευσης της Προκήρυξης  

Η Προκήρυξη του Διαγωνισμού : 

- Αναρτήθηκε στο Διαύγεια στις 22-12-2016 

- αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις  22-12-2016.  

- Αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες www.isotita.gr στις 22-12-2016  

Η ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ νοείται ως η ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών 

της παρούσας διακήρυξης. 

 

Β.1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 20-01-2017. Ειδικά κατά την καταληκτική 

ημερομηνία, οι προσφορές θα υποβάλλονται από τις 11.30π.μ. ως τις 12.00μ.μ. στην έδρα 

της Αναθέτουσας Αρχής, Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 105 64, 2ος όροφος. 

 

Β.1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού  

Η παρούσα διακήρυξη παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν προς τους 

ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς στον ιστότοπο http://www.isotita.gr/, στο 

«Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/ και  στα γραφεία της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ του ΥΠΕΣΔΑ (Τομέας Εσωτερικών), Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 2ος όροφος.  

 

Β.1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης  

Οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς  μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή είτε μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου xxaralampous@mou.gr είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (213 

1501499) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της 

Διακήρυξης μέχρι και την 05-01-2017.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν, το αργότερο 

τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την έναρξη υποβολής 

των προσφορών.  
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Οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι γραπτές διευκρινίσεις θα αναρτώνται σε 

ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο (http://www.isotita.gr) προκειμένου  να λαμβάνουν 

γνώση όλοι οι υποψήφιοι. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Κανένας υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Β.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

Β.2.1.  Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις 

φυσικών ή / και νομικών προσώπων καθώς και συνεταιρισμοί, ημεδαπά ή αλλοδαπά που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ), ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1. γ του Άρθρου 25 του ν.4412/8-8-16 (ΦΕΚ Α’ 

147) καθώς και σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση της 

παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,  

και πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β.2.2 Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής και Β.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

  

Λόγοι αποκλεισμού Οικονομικού Φορέα από τη συμμετοχή σύμφωνα με τα άρθρα 

73 παρ.1,2, 4α και β & 74 του Ν. 4412/2016 : 

Α. Όποιος έχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους α-

κόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (EE C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 

καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 
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καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 

48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 

της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις 

βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, ιδίως :  

 στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), αφορά τους διαχειριστές, 

 στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς 

και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Β. Όποιος τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
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τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και αυτό αποδεικνύεται με τα κατάλληλα μέσα. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Τα προαναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν εφαρμόζονται, αν ο οικονομικός 

φορέας, πριν την υποβολή της προσφοράς του, εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντος τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που όφειλε, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 

Γ. Όποιος τελεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) Έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 18 παρ. 2 

του ν. 4412/2016. 

β) Τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 

τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 

διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή, προκειμένου για αλλοδαπούς, εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη στις διατάξεις του 

νόμου τις χώρας εγκατάστασής τους . 

Δ.  
1. Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μίας δημόσιας σύμβασης διαπιστωθεί ότι συντρέχει 

στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους αποκλεισμού των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και ο οικονομικός φορέας δεν λάβει μέτρα για να 

αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 73 μπορεί να 

επιβληθεί εις βάρος του αποκλεισμός από την συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.  

2. Η περίοδος αποκλεισμού καθορίζεται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 

λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη σοβαρότητα του αδικήματος ή παραπτώματος, τον χρόνο 

που έχει παρέλθει από τη διάπραξη του αδικήματος ή παραπτώματος, τη διάρκειά του, 

υποτροπή, την πρόθεση ή τον βαθμό αμέλειας του εκάστοτε οικονομικού φορέα και τα 

μέτρα που αυτός λαμβάνει προς αποφυγή διάπραξης παρόμοιων αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων στο μέλλον. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθορισθεί από 

τελεσίδικη απόφαση, η μέγιστη περίοδος αποκλεισμού δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από 
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την ημερομηνία της καταδίκης με τελεσίδικη απόφαση στις περιπτώσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 και τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 

γεγονότος στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 73.  

3. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιου για 

θέματα καταπολέμησης διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που 

εκδίδεται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αναθέτουσας αρχής που διαπιστώνει την 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και (α) για τις διαδικασίες που αφορούν σύναψη 

δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατόπιν γνώμης του 

συλλογικού οργάνου της παρ. 5 του άρθρου 41, και (β) για διαδικασίες που αφορούν 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών. 

Πριν από την έκδοση της απόφασης περί αποκλεισμού ορισμένου οικονομικού φορέα, 

παρέχεται σε αυτόν η δυνατότητα ακροάσεως.  

 

Β.2.2.  Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν, να καταθέσουν, υποχρεωτικά τα ακόλουθα κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά Συμμετοχής: 

1.   Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο αρμοδίως το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ σύμφωνα με τις Οδηγίες συμπλήρωσης 

της ΕΑΑΔΗΣΥ (Κατευθυντήρια Οδηγία 15 – Απόφαση 161/2016), στο οποίο ο υποψήφιος 

Οικονομικός Φορέας  θα δηλώνει ότι: 

Α:  δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα 

από τα αναφερόμενα στην παραγρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412 / 2016, ήτοι: 

1. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

2. Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή 

των κρατών μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
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καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται 

στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

3. Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με 

το ν. 2803/2000. 

4. Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008. 

6. Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της , καθώς και 

για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.4198/2013. 

 

Β.  Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του προσφέροντος από τους αναφερόμενους 

στα εδάφια (α) και (β) της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 καταστάσεις δηλ. : 

 

1. δεν έχει αθετήσει ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 

παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2. δεν τελεί σε πτώχευση  

3. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης  

4. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

5. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  
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6. δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δε βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,   

Γ.   

1. Ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής εισφορών σε 

οργανισμούς κύριας και επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, αναφέροντας όλους 

τους φορείς στους οποίους καταβάλει εισφορές  

2. Ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) στην οποία θα αναγράφονται τα 

στοιχεία του διαγωνισμού και στην οποία ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα δηλώνει 

ότι: 

Α. Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του Προσφέροντος και δεν 

έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να 

προκύπτει αποκλεισμός του για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  

άρθρο 74 του ν. 4412/2016   

Β. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης της 

οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της. 

Γ. Η προσφορά πληροί τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο «Β.2.6 

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». 

 

Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, τόσο το ΤΕΥΔ, όσο και η υπεύθυνη δήλωση 

υποβάλλονται από: 

α) τους διαχειριστές, όσον αφορά Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, όσον 

αφορά Α.Ε. 

γ ) τους νόμιμους εκπρόσωπους κάθε άλλης μορφής νομικού προσώπου. 

Tα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη 

σύστασή τους και η νομιμοποίηση των εκπροσώπων τους (π.χ. ισχύον καταστατικό, ΦΕΚ ή 

άλλο κατάλληλο πιστοποιητικό εκπροσώπησης). 

Επίσης θα υποβάλουν πρακτικό ή απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη συμμετοχή τους 

στον παρόντα διαγωνισμό. 

16PROC005621228 2016-12-22

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
ΑΔΑ: 7ΡΔΞ465ΧΘ7-ΙΑΣ



 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Σελίδα 28 από 106 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκδίδονται 

με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και 

εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.  

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω 

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 

περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του 

υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με 

υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου 

Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται το αντίστοιχο περιεχόμενο. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής». Στην Ένορκη Βεβαίωση ή στην υπεύθυνη δήλωση θα 

πρέπει να δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

δικαιολογητικά. 

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας:  

Για κάθε μέλος της Ένωσης πρέπει να κατατεθούν: 

 α) το ΤΕΥΔ και η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπονται ανωτέρω στις παραγράφους 1 και      

2,   

 β) πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από το οποίο να 

προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους, τόσο στην Ένωση/ Κοινοπραξία 

όσο και στο Διαγωνισμό. 

γ) συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

 να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου και το ποσοστό 

(όχι απόλυτη τιμή) του συμβατικού τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε μέλος της 

ένωσης/κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

 να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 

Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader), 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / Κοινοπραξίας και 

των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Β.2.3. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Ο υποψήφιος  Οικονομικός Φορέας  στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 

οφείλει να καταθέσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.   

Β.2.3.1.  Οι Έλληνες Πολίτες 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει 

καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού.  

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Ανάδοχος 

δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία 
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κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του 

για τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και 

παροχής γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του Ν. 4412/2016   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος  Οικονομικός 

Φορέας δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί 

ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β.2.3.2. Οι Αλλοδαποί Πολίτες 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για 

αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα 

αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το 

έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 

Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο 

της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 

από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή ανάλογη κατάσταση που 

προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το το 
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πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει 

εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

5. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Οικονομικός Φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για 

τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του Ν. 4412/2016   

Σε περίπτωση που στη χώρα του Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, 

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του 

Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου στην οποία θα 

βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται 

να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Β.2.3.3. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι: 

α) οι διαχειριστές, όσον αφορά Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. 

γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου, όσον 

αφορά Α.Ε. 

 δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλης μορφής νομικού προσώπου,  

δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 

4412/2016 . Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2.  Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο Ανάδοχος:  

α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

δ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

ε) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

στ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

ζ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

η) δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 

Τα πιστοποιητικά αυτό πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού.  

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 

Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
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επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύστασή του υποψήφιου αναδόχου 

και η νομιμοποίηση των εκπροσώπων του (π.χ. ισχύον καταστατικό, ΦΕΚ ή άλλο 

κατάλληλο πιστοποιητικό εκπροσώπησης) 

7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για 

τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του Ν. 4412/2016   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 

τον Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Β.2.3.4. Οι συνεταιρισμοί  

1.  Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

Αναδόχου.  

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή 

διαχειριστές δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) 

μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 

δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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3. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Οικονομικός 

Φορέας λειτουργεί νόμιμα. 

4. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Ανάδοχος:  

α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

δ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

ε) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

στ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

ζ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

η) δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού.   

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου 

θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Ανάδοχος 

οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

7. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο Ανάδοχος δηλώνει 

στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Οικονομικός Φορέας είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για 
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τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του Ν. 4412/2016   

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού 

να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 

συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Ανάδοχος δεν βρίσκεται 

στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά από 

τον Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

Β.2.3.5. Τα αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα 

1.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται 

από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης του 

προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή διαχειριστές του 

νομικού αυτού προσώπου δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 

παρ. 1 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα ή το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 

των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

2. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο Ανάδοχος:  

α) δεν τελεί υπό πτώχευση  

β) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  

γ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης 

δ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης 

ε) δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο  

στ) δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  

ζ) δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες  

η) δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 

του Διαγωνισμού. 
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3. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 

συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αναδόχου θα δηλώνει 

όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο Ανάδοχος οφείλει να 

καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

4. Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που ο υποψήφιος 

Οικονομικός Φορέας δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, 

από τα οποία να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία κοινοποίησης της 

πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

5. Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο Ανάδοχος είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία κοινοποίησης 

της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ότι δεν 

συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού στο πρόσωπό του και δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει αποκλεισμός του για 

τις διαδικασίες που αφορούν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής 

γενικών υπηρεσιών κατά τα αναφερόμενα στο  άρθρο 74 του Ν. 4412/2016   

Σε περίπτωση που στη χώρα του Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί 

ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ή, 

στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με υπεύθυνη δήλωση του 

Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο 

Διαγωνισμός εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 
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Β.2.4. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες 

1. Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

Β.2.5. Λοιπές Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις 

1. Υποχρεώσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής/Κατακύρωσης 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

2. Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία 

1. Το Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (έντυπο 

φάκελο δικαιολογητικών), εφόσον ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας υποβάλει την 

Προσφορά του μέσω Αντιπροσώπου που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του, θα 

πρέπει να είναι:  

 Φυσικά πρόσωπα: Πληρεξούσιο προς εκείνον που υποβάλλει την προσφορά, είτε 

απλή εξουσιοδότηση, 

 Ενώσεις προσώπων: Τα παραπάνω οριζόμενα στο σημείο Β.2.4.  

 Α.Ε.: Απόφαση ΔΣ εκπροσώπησης για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, καθώς και 

πληρεξούσιο εκπροσώπησης από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα ή τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του. 

 Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε.: Εταιρικό Ορισμού του Διαχειριστή και απλή εξουσιοδότηση ή 

πληρεξούσιο εκπροσώπησης. 

 

2. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή 

να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, 

ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το Έργο.  

3. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ευθύνεται 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην 

Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 

Σύμβασης. 
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Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 

της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο 

αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 

ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή 

και τους ίδιους όρους. Στην ανωτέρω περίπτωση, η Αναθέτουσα αρχή δύναται να 

αποφασίσει, μετά από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου την συνέχιση ή μη της εκτέλεσης 

της σύμβασης, εφόσον κριθεί ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν δύνανται να εκπληρώσουν 

τους όρους της σύμβασης. 

Β.2.6. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής  - Κριτήρια επιλογής  

Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί 

ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό: 

Ι. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Οι προσφέροντες πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία σε αντικείμενα 

και τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο έργο. Πιο συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως:  

 

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ  Α, Β, Γ 

 Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, συναφή με τo αντικείμενο του 

αντίστοιχου τμήματος του έργου 

και 

 

Β.1 Για το Τμήμα Α:  

Τριετή τουλάχιστον εμπειρία: 

 στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση Δράσεων που αφορούν στην Ισότητα των 

Φύλων 

ή 

 σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αφορούν σε θέματα φύλου και κοινωνικής 

πολιτικής  
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Β.2 Για το Τμήμα Β:  

Τριετή τουλάχιστον εμπειρία: 

 σε θέματα  που αφορούν την εργασιακή συμβουλευτική ή την επαγγελματική 

εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, τις πολιτικές απασχόλησης, την οικονομική και 

κοινωνική πολιτική, τις πολιτικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 

ή 

 στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και 

ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού 

ή 

 Σε θέματα που αφορούν σε συστήματα απασχόλησης, αγοράς εργασίας και 

πολιτικών απασχόλησης 

 

Β.3 Για το Τμήμα Γ:  

 Τριετή τουλάχιστον επιστημονική/ερευνητική εμπειρία σε θέματα κοινωνικής 

πολιτικής ή σχεδιασμού ή εφαρμογής ή αξιολόγησης δράσεων κοινωνικής 

παρέμβασης, 

ή 

 Τριετή εμπειρία σε  προγράμματα Δημόσιας Διοίκησης ή Τοπικής αυτοδιοίκησης 

 

Γ. Δικαιολογητικά απόδειξης ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

Ι. Για την απόδειξη και τεκμηρίωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής 

οποιουδήποτε τμήματος, στο φάκελο της προσφοράς (εντός του Φακέλου 

Δικαιολογητικών) πρέπει να περιλαμβάνονται:  

α) αντίγραφα τίτλων σπουδών  

β) πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται τα έργα/εργασίες που 

εκτέλεσε/απασχολήθηκε κατά τα οχτώ (8) τελευταία έτη και που καλύπτουν την εν 

λόγω ελάχιστη προϋπόθεση εμπειρίας του υποψηφίου Αναδόχου για κάθε τμήμα 

του έργου και 

γ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) 
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Ο πίνακας και το βιογραφικό σημείωμα, θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου, ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα και στον πίνακα είναι αληθή.  

ΙΙ. Εφόσον συστήνεται Ομάδα Έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει τις 

ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός 

του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

1. Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Υποψήφιος Ανάδοχος  

(επωνυμία 

εταιριών/μελών σε 

περίπτωση Ένωσης / 

Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Στελέχους 

υποψηφίου Αναδόχου 

Θέση στην Ομάδα 

Έργου 

    

    

    

Η εμπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά με αναλυτικά βιογραφικά 

σημειώματα σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο πίνακας και 

τα βιογραφικά σημειώματα θα συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του υποψηφίου αναδόχου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

βιογραφικό σημείωμα και στον πίνακα είναι αληθή. 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου 

3. Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να συμπεριλάβει εμπειρογνώμονες/ 

εξωτερικούς συνεργάτες/τριες στην Ομάδα Έργου, τότε να πρέπει να καταθέσει 

συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Εμπειρογνώμονα Ποσοστό επί της 

συνολικής αξίας της 

προσφοράς για  το 

έργο 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 
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Η εμπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε εμπειρογνώμονα/εξωτερικό συνεργάτη/τρια 

χωριστά με αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα σύμφωνα με το συνημμένο 

υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Ο πίνακας και τα βιογραφικά σημειώματα θα 

συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου 

αναδόχου ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και στον 

πίνακα είναι αληθή. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να 

καταθέσει νόμιμα υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 των 

εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών/τριών, με τις οποίες θα δηλώνεται ότι 

αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν 

και αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

Εφόσον το ποσοστό της σύμβασης που θα υλοποιηθεί από τον 

εμπειρογνώμονα/εξωτερικό συνεργάτη/τρια  υπερβαίνει το 30% της συνολικής 

αξίας της σύμβασης, τότε πλέον των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση 

συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου χωριστού έντυπου ΤΕΥΔ του 

εμπειρογνώμονα/ εξωτερικού συνεργάτη. 

ΙΙΙ. Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την 

υλοποίηση μέρους του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο 

τον παρακάτω πίνακα: 

Περιγραφή μέρους Έργου που 

προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος 

να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία Υπεργολάβου  Ποσοστό επί της 

συνολικής αξίας της 

προσφοράς για  το 

έργο 

   

   

   

 

και θα πρέπει να συμπληρώσει ανάλογα το ΜΕΡΟΣ II ενότητα Δ του ΤΕΥΔ.  

Επιπλέον, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 των νομίμων εκπροσώπων των 

υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των υπηρεσιών σε περίπτωση κατακύρωσης 

των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον υποψήφιο ανάδοχο υπέρ του οποίου εκδίδουν 

την υπεύθυνη δήλωση.  
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Εφόσον το ποσοστό της σύμβασης που προτίθεται να ανατεθεί υπό μορφή υπεργολαβίας 

υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, τότε πλέον των ανωτέρω απαιτείται 

η προσκόμιση συμπληρωμένου και υπογεγραμμένου χωριστού έντυπου ΤΕΥΔ των 

υπεργολάβων. 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Οικονομικό Φορέα 

διευκρινίσεις επί των παραπάνω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα 

υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός της προθεσμίας που θα του ταχθεί για τον 

σκοπό αυτό, η οποία δεν θα είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών από τη κοινοποίηση 

του σχετικού αιτήματος. 

2. Ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των παραπάνω 

στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. 

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 

Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία 

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 

συνολικά να καλύπτονται όλες.  

4. Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής παραπάνω, από 

τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4412/2016. Ειδικότερα στην περίπτωση αυτή 

απαιτείται η προσκόμιση – εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής: 

 της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της 

σύμβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα τους 

αναγκαίους πόρους. 

 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ του τρίτου. 

5. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του ν. 4412/2016, 

αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74. 

Οι οικονομικοί φορείς εφόσον στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων οφείλουν να 

υποβάλλουν όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα σχετικά 
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κριτήρια επιλογής και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με το ν. 

4412/2016, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016. 

7. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται  (σύμφωνα με το εδ. 1 της παρ. 5 του άρθρου 79 

του ν. 4412/2016)  

8. Η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτήριων επιλογής θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο 

Μέρος IV, ενότητα α του ΤΕΥΔ. 

Β.3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Β.3.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών  

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας  

αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση 

νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου.  

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, πρέπει να 

υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα. 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή είτε καταθέτοντάς τες αυτοπροσώπως 

ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντάς τες 

ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στην έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής, Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 105 64.  

Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (20/01/2017), η υποβολή των 

προσφορών άρχεται στις 11.30 π.μ. και λήγει στις 12.00 μ.μ. κατ’ εντολή και παρουσία 

του προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου που πρόκειται να συσταθεί, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ.4 του Ν.4412/2016.  

Προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, πρωτοκολλούνται, δεν αποσφραγίζονται και 

παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο πριν την εκπνοή της καταληκτικής ημερομηνίας της 

παρούσας. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  
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Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της 

Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, 

σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπο τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

Β.3.2. Περιεχόμενο Προσφορών  

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Οι 

Προσφορές κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ανά τμήμα που πρέπει 

να περιλαμβάνει όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους 

φακέλους, δηλαδή   

Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα νομιμοποιητικά 

στοιχεία και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.1. 

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο, με τη σειρά που 

ζητούνται στις αντίστοιχες παραγράφους. 

Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.2. 

Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Οικονομικής 

Προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου, τα οποία προσδιορίζονται στην παρ. Β.3.2.3. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης δεν υποβάλλονται κατά τη φάση 

υποβολής των Προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υποβληθούν ως εξής : 

Δικαιολογητικά συμμετοχής: 

Θα περιέχονται υποφάκελοι: 
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- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

Τεχνική Προσφορά:  

Θα περιέχονται υποφάκελοι: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD),  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  

Οικονομική Προσφορά:  

Θα περιέχονται υποφάκελοι: 

- ένα (1) πρωτότυπο  

- ένα (1) αντίγραφο  

- ένα (1) πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε μη επανεγγράψιμο μέσο (CD)  

που θα περιλαμβάνονται στον σφραγισμένο φάκελο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

 
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ   

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ Η /ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ / 

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ…………. 

  

 

AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΟΡΑΗ 4, 105 64 ΑΘΗΝΑ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 20/01/2017 
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Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, 

φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 

του Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και 

διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και 

να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, 

που αναφέρονται στην τεχνική προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα. 

Σε ένα από τα αντίτυπα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να 

αναγράφεται ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε 

περίπτωση ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και 

η σειρά των όρων της Διακήρυξης.  

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.  

Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 

σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε 

διόρθωση, πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο 

Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της 

Προσφοράς. Η αρμόδια Επιτροπή προσυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν, 

διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται 

αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο της Προσφοράς χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος  Οικονομικός Φορέας  

είναι απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι 

έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού.  
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Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη και 

απορρίπτεται. 

Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά 

απορρίπτεται κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης ή της 

Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή και 

λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Στην 

περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο 

και δεν θεωρείται αντιπροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται γραπτά, εφόσον ζητηθούν, 

σε χρόνο που θα ορίζει η αρμόδια Επιτροπή και σε κάθε περίπτωση όχι πριν την 

παρέλευση επτά (7) ημερών από την κοινοποίηση στον υποψήφιο ανάδοχο της σχετικής 

πρόσκλησης για παροχή διευκρινήσεων.  

Η προσφορά προϊόντων ή προαιρετικών υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων της παρούσας Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται 

όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται 

ότι πρόκειται περί προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Σε περίπτωση 

προσφοράς τέτοιων προϊόντων/ υπηρεσιών δεν θα ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο της  

αξιολόγησης.  

 

Β.3.2.1. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα υποβάλει για κάθε τμήμα, ο 

υποψήφιος  Οικονομικός Φορέας  πρέπει να περιέχει τα νομιμοποιητικά στοιχεία και άλλα 

απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου ως προς τις τυπικές, 

χρηματοοικονομικές και τεχνικές απαιτήσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό και τα οποία 

προσδιορίζονται στις παραγράφους Β.2.2, Β.2.6.  

 

Β.3.2.2. Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» 

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 

για το τμήμα που αφορά, και διαιρείται στις παρακάτω ενότητες: 

Α. «Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου» με 

συντελεστή βαρύτητας 80% 
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Β. «Οργάνωση Διοίκησης - Υλοποίησης» με συντελεστή βαρύτητας 20%   

 

Α. Η Ενότητα «Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου» περιέχει 

αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο/η προσφέρων/ουσα σκοπεύει να 

προσεγγίσει την οργάνωση και υλοποίηση του εκάστοτε τμήματος του Έργου και 

ειδικότερα:  

Α.1 Προσέγγιση του στόχου και κατανόηση των απαιτήσεων του Έργου  

από τον/την Ανάδοχο  

Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  

καθώς και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την πρόταση του/της 

υποψήφιου/ας Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα 

διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

 

Β. Η Ενότητα «Οργάνωση Διοίκησης - Υλοποίησης» περιλαμβάνει: 

Αξιολόγηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας Ομάδας Έργου (εφόσον συσταθεί) και 

αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος συνεργασίας και επικοινωνίας της 

Ο.Ε. του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Β.3.2.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον οποίο θα υποβάλει ο υποψήφιος Οικονομικός 

Φορέας θα πρέπει να περιέχει συμπληρωμένους τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV για το τμήμα που αφορά και να φέρει την υπογραφή του προσφέροντα και 

τη σφραγίδα της επιχείρησης. 

 

Β.3.2.4  Τιμές Προσφορών – Νόμισμα 

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν 

υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.  

Σε ιδιαίτερη στήλη των παραπάνω τιμών, ο υποψήφιος Οικονομικός Φορέας θα καθορίζει 

το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση 

που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

Όλες οι τιμές θα πρέπει να στρογγυλοποιούνται σε δύο δεκαδικά ψηφία (προς τα άνω εάν 

το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο η μεγαλύτερο του πέντε, ή προς τα κάτω εάν είναι 
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μικρότερο του πέντε). Σε αντίθετη περίπτωση, η στρογγυλοποίηση θα γίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, 

θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. 

Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 

υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα 

συναλλάγματος απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι 

υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 

τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους 

τροποποιήσουν. 

    

   Β.3.2.5. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος  

Οικονομικός Φορέας  στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, πρέπει να 

περιέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά του υποψήφιου Αναδόχου τα οποία προσδιορίζονται 

κατά περίπτωση στην παράγραφο Β.2.3. 

 

         Β.3.3. Ισχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς για δώδεκα 

μήνες (12) μήνες από την επόμενη της Διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016.   

Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών απορρίπτονται 

ως μη κανονικές. 

Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την ανωτέρω αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά τη 

λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 
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κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν 

να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 

πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους 

και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

         Β.3.4. Εναλλακτικές Προσφορές  

Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Εάν υποβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο Οικονομικός Φορέας, ο οποίος θα 

υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να επικαλεστεί 

λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 
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Β.4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Β.4.1. Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

Β.4.1.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού  

Η αναθέτουσα αρχή με απόφασή της θα ορίσει αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

Έργου (ΕΔΔΕ) άρθρο 221 του ν. 4412/2016) για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

προσφορών του διαγωνισμού, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) αξιολογεί τις προσφορές των προσφερόντων, 

β) ελέγχει την καταλληλότητα των προσφερόντων για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, 

γ) ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, 

δ) εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής τον αποκλεισμό των 

προσφερόντων από τη διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 

αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, 

ε) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης του 

διαγωνισμού 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την Δευτέρα 

23-01-2017 και ώρα 10.00π.μ.  στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής  (Κοραή 4, Αθήνα, 

ΤΚ 105 64), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους. Οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. 

Όσοι από τους προσφέροντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο 

των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. 

Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4412/2016. 

Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση πραγματοποιείται σε ένα στάδιο με την εξής διαδικασία: 

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς καθώς και ο φάκελος της Οικονομικής 

Προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή όλα τα 

πρωτότυπα και αντίγραφα στοιχεία αυτών κατά φύλλο.   

Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 

αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό.  
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Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών 

των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής, 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και καταγράφει σε πρακτικό της τεκμηριωμένα 

την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των 

τεχνικών προσφορών που κρίνονται αποδεκτές. 

Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (cd) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία των 

Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (cd) αυτό επιστρέφεται στον 

υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει νέο, σύμφωνα 

με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός δύο (2) ημερών. 

Σε περίπτωση σύγκρουσης CD και έγγραφης προσφοράς, υπερισχύει η έγγραφη 

προσφορά. 

Ακολούθως η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην εξέταση και αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές. Οι οικονομικές 

προσφορές αξιολογούνται βάσει της παραγράφου Β.4.1.2. Με βάση το κριτήριο 

κατακύρωσης συντάσσεται τελικός Πίνακας κατάταξης από τον οποίο και προκύπτει ο 

προτεινόμενος προσωρινός Ανάδοχος του Έργου. 

Η αρμόδια Επιτροπή υποβάλλει το/α Πρακτικό/ά της σε τρία (3) όμοια αντίτυπα στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επικυρωθεί/ουν με την έκδοση 

σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω απόφαση γνωστοποιείται σε όλους τους συμμετέχοντες, οι 

οποίοι δύνανται να υποβάλλουν ένσταση κατά αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παράγραφο Β.4.3 Ενστάσεις.  

 

Β.4.1.2. Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών – Κριτήριο Κατακύρωσης 

Αρχικά αξιολογείται κάθε μία από τις προσφορές και η βαθμολογία που θα λάβει σε καθένα 

κριτήριο σταθμίζεται με τον προκαθορισμένο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου 

κριτηρίου (βλ. «ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» παρακάτω) και εξάγεται η ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κάθε προσφοράς (από το άθροισμα βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον 

Συντελεστή Βαρύτητας του κριτηρίου) 
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Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε βαθμούς 100, για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 

οι απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όλων των προσφορών, προσδιορίζεται ο λόγος Λ ως 

ακολούθως: 

       Λ=   
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
 

 
Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της 

ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προς τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 

Βαρύτητας 

Βαθμός Σταθμισμένη 

Βαθμολογία 

Α 
Μεθοδολογική προσέγγιση για την 

υλοποίηση του Έργου 
 

Α.1 

Προσέγγιση του στόχου και 

κατανόηση των απαιτήσεων του 

Έργου από τον Ανάδοχο  

30% 

  

Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου  50%   

Β 
Οργάνωση Διοίκησης – 

Υλοποίησης 
 

Β.1 

Αξιολόγηση της οργανωτικής 

αποτελεσματικότητας Ομάδας Έργου 

(εφόσον συσταθεί) και 

αποτελεσματικότητα του 

προτεινομένου συστήματος 

συνεργασίας και επικοινωνίας της 

Ο.Ε. του Αναδόχου με την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

20% 
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 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί 

μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, επί την βαθμολογία του.  

Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.  

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας του λόγου Λ μεταξύ δύο προσφορών θα επιλεγεί η προσφορά 

εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη σταθμισμένη βαθμολογία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση,  

που πραγματοποιείται παρουσία των οικονομικών φορέων που ισοβαθμούν. 

Β.4.1.3. Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 

Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού Έργου (ΕΔΔΕ) για την εξέταση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών και οικονομικών προσφορών, ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί 

ο Διαγωνισμός (προσωρινός ανάδοχος), καλείται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή 

εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον 

Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (βλ. B.3.2.5 Περιεχόμενα Φακέλου 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από την αρμόδια 

Επιτροπή (ΕΔΔΕ).  

Ο Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» περιέχει δύο (2) υποφακέλους, ένα 

φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατακύρωσης και ένα φάκελο με αντίγραφα 

αυτών (φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων). Τα πρωτότυπα Δικαιολογητικά υπερισχύουν 

των αντιγράφων σε περίπτωση διαφορών μεταξύ τους. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο Φάκελος 

Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την αρμόδια 

Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα και αντίγραφα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο. Στη 

διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν εφόσον το επιθυμούν όλοι οι προσφέροντες στο 

διαγωνισμό. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά κατακύρωσης  ή υπάρχουν ελλείψεις 

σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προ-
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σκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω 

προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 

επιπλέον ημέρες. 

Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας-τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που 

απορρίφθηκε. Αν κανείς από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση μη 

προσκόμισης από τον προσωρινό ανάδοχο, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 103 του 

ν. 4412/2016. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την αρμόδια Επιτροπή και τη διαβίβαση του στην Αναθέτουσα Αρχή για την 

λήψη απόφασης. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 105 του ν.4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α).  

 

Β.4.2. Απόρριψη προσφορών  

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής (ΕΔΔΕ) σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 91 του ν. 4412/2016, ειδικότερα: 

Η προσφορά του υποψήφιου Οικονομικού Φορέα απορρίπτεται σε κάθε μία ή περισσότερες 

από τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1. Έλλειψη δικαιώματος συμμετοχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. B.2.1  

2. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού ή / και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης 

της παρ. B.2.2 

3. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού  και παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης της 

παρ. B.2.3 
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4. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογημένης τεκμηρίωσης των ελάχιστων προϋποθέσεων 

συμμετοχής της παρ. B.2.6 

5. Προσφορά που δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

7. Προσφορά που παρελήφθη εκπρόθεσμα 

8. Προσφορά με χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο. 

9. Προσφορά με χρόνους παράδοσης μεγαλύτερους από τους προβλεπόμενους. 

10. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει 

με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

11. Προσφορά η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά 

δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

12. Προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, 

εντός προκαθορισμένης προθεσμίας που ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο ή η εξήγηση 

δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 102 του ν. 4412/2016.  

13.  Εναλλακτικές Προσφορές. 

14. Προσφορά η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή 

περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 

που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

15. Προσφορά η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

16. Προσφορά που το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της διακήρυξης. 

17. Προσφορά που κρίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλή. Πριν την 

απόρριψη της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα 

έγγραφη αιτιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 4412/2016, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 

ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της 

Αναθέτουσας Αρχής. Εάν και μετά την παροχή της παραπάνω αιτιολόγησης η 
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Οικονομική Προσφορά κριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ως ασυνήθιστα χαμηλή, η 

Προσφορά θα απορρίπτεται. 

Β.4.3. Ενστάσεις  

Κατά των πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 127 του Ν.4412/2016.  

Η ένσταση υποβάλλεται από τον Οικονομικό Φορέα εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

κάθε περίπτωση η ημερομηνία άσκησης της ένστασης είναι η ημερομηνία κοινοποίησης της 

στην Αναθέτουσα Αρχή.  

Η προθεσμία υποβολής της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της 

παρούσας διακήρυξης μπορεί να υποβληθεί το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει επί της ενστάσεως εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, 

μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.  

Για το παραδεκτό της ένστασης απαιτείται, με την κατάθεσή της, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με 

πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο. Το 

παράβολο επισυνάπτεται με την ένσταση.  

Β.4.4. Αποτελέσματα – Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού 

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

της αρμόδιας Επιτροπής σύμφωνα τα αναφερόμενα στην παρ. Β.4.1.3 Διαδικασία 

Κατακύρωσης του Διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και αντίγραφα των πρακτικών 

σε όλους τους προσφέροντες, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο οι οποίοι δύνανται 

να υποβάλλουν ένσταση κατά αυτής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.4.3. 

Ενστάσεις. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματα της, εφόσον η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. 
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων βοηθημάτων και 

μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 

αναστολών επί αυτών, 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του ν. 4412/2016  

έπειτα από σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή με εδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη του αρμόδιου 

οργάνου, δύναται να ματαιώσει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για τους 

λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 106 του ν. 4412/2016. 

 

Β.5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Β.5.1. Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης – Εγγυήσεις 

1. Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η 

Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον Ανάδοχο για την υπογραφή της σύμβασης εντός είκοσι 

(20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης.  

2. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση ανά τμήμα 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο  105 ν.4412/2016. 

3. Η Σύμβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, στο οποίοι 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 

κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από 

τη Σύμβαση ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί όροι και 

διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά α) ο ν. 4412/2016 εφαρμοζομένων 

επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα, β) η παρούσα 

Διακήρυξη και γ) η Τεχνική και η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Αν παρέλθει η προθεσμία των παραπάνω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν.4412/2016, και η κατακύρωση 
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γίνεται στον επόμενο στη σειρά κατάταξης διαγωνιζόμενο. Αν κανένας από τους προ-

σφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης 

ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016. 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 

συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 

4412/2016. 

6. Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό ανάθεση 

τμήματος ή τμημάτων αορίστου διαρκείας, από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό 

ίδρυμα ή άλλο οργανισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρο 72 του ν.4412/2016 

και συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V).  

7. Η Εγγυητική Επιστολής Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα 

μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου του υπό ανάθεση 

τμήματος ή τμημάτων, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών απαιτήσεων από 

τους δύο συμβαλλομένους. 

8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 

202 του Ν.4412/2016. 

Β.5.2. Υποχρεώσεις Αναδόχου  

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 

επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στο Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 
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της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 

σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας αρχής ή 

των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 

Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας αρχής 

και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 

ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 

ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά 

τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας αρχής. 

7. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις 

του προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για 

την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 

με το συμφέρον της Αναθέτουσας αρχής.  

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
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εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις 

που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να 

παρέχει σ’ αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 

σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 

είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  

13. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

15. Μαζί με τα παραδοτέα των επιμέρους ερευνών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και 

ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που θα χρησιμοποιηθούν στις 
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έρευνες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις 

περί προσωπικών δεδομένων. 

16. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας 

που έχουν που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

Β.5.3. Διαδικασία παραλαβής Έργου  

1. Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) των υποβαλλομένων Παραδοτέων 

από τον/τους ανάδοχο/ους, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, την 

παρακολούθηση και την παραλαβή των τμημάτων του έργου. 

2. Ο/οι Ανάδοχος/οι υποβάλλει/ουν στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα 

παραδοτέα στην Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική 

μορφή που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα 

υποβάλλονται με συνοδευτική επιστολή με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την 

παραλαβή τους. 

3. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να 

λαμβάνει οδηγίες και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της ΕΠΠΕ και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

4. Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 

παρατηρήσεις της στον/στους Ανάδοχο/ους εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από 

την ημερομηνία λήψης τους. Ο/οι Ανάδοχος/οι οφείλει/ουν να συμμορφωθεί/ουν με 

τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη 
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των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει/ουν τα παραδοτέα καταλλήλως 

διορθωμένα και συμπληρωμένα.  

5.  Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας 

Αρχής θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες 

θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 

θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 

κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε 

σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους 

όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει 

αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των 

σχετικών ευρημάτων. 

6. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

(1) Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, 

πληρότητας, αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το 

αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.  

(2) Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της 

επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων 

επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι 

παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10)  εργασίμων 

ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. 

(3) Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) 

εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 

παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ 

αυτά. 

(4) Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων 

(β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον 

Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του 

έργου του Αναδόχου. 
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(5) Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή 

να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα 

με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των 

σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.  

(6) Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση 

της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον 

Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας 

προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.  

(7) Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν 

θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή 

κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

(8) Η παρακολούθηση του Έργου του/των Αναδόχου/ων από την 

ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, 

ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή 

του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

(9) Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 

2ον) την ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει 

ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων 

ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 

διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το 

παραδίδει αρμοδίως. 

(10) Η οριστική παραλαβή έκαστου τμήματος της παρούσας προκήρυξης 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του αντίστοιχου 

τμήματος, με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 

τελευταίου παραδοτέου του κάθε τμήματος, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η 
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οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική 

παραλαβή του αντίστοιχου τμήματος. 

(11) Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος 

παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

Β.5.4. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Για τα τμήματα Α και Β η αμοιβή του/ των αναδόχου/ων θα καταβληθεί τμηματικά ως 

εξής: 

α) Χορήγηση Α’ δόσης 20% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Π1, 

β) Χορήγηση Β’ δόσης 80% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Π2 και του συνόλου 

του έργου του αντίστοιχου τμήματος. 

Για το τμήμα Γ η αμοιβή του/ των αναδόχου/ων θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής: 

α) Χορήγηση Α’ Δόσης 10%, θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.1. 

β) Χορήγηση Β’ Δόσης 70%, θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.2, Π.3.1. και Π.4  

γ) Χορήγηση Γ’ Δόσης 20% θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.3.2 και του συνόλου του έργου του αντίστοιχου τμήματος.  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των 

παραδοτέων εκάστου τμήματος, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή 

Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την 

εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 

τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 

έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 

συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
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Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση τμήματος/τμημάτων θα γίνεται με την προσκόμιση 

των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 

διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του Ν.4412/2016, 

καθώς και στην υπ΄ αριθμό 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015), όπως 

ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε 

όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για 

κάθε δόση. 

Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη του/των αναδόχου/ων για την 

υλοποίηση εκάστου τμήματος/τμημάτων. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται 

η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια 

δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την σύμβαση ανάθεσης. 

Β.5.5. Ποινικές Ρήτρες – Έκπτωση Αναδόχου – Λύση της σύμβασης 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του.  

1. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

εμπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν 

να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών ή και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση 

που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
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προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμη-

ματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 

ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει 

το 50%  

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν 

οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

2. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

3. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

4. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5. Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του 

ν. 4412/2016. 

6. Η Αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 

σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 

του ν.4412/2016. 

Β.5.6. Πνευματικά Δικαιώματα - Εμπιστευτικότητα 

Όλο το υλικό που παράγεται παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο. 

Τα πνευματικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την 

καταβολή πρόσθετης αμοιβής, πέραν της προβλεπόμενης στη σχετική σύμβαση. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα όλων των υλικών, εντύπων και 

ηλεκτρονικών, και λοιπών παραδοτέων του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να τα 

χρησιμοποιεί χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει 

σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε 

έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των 

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

Β.5.7. Εφαρμοστέο Δίκαιο  

Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται, οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι 

όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 

 
1. Οι οδηγοί/ εγχειρίδια: 

• Οδηγός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών 

δομών  

• Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης    

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://womensos.gr/ekdosis/ 

 

2. Οι κανονισμοί/οδηγοί/κώδικες: 

• Κανονισμός Λειτουργίας Συμβουλευτικών κέντρων  

• Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων Φιλοξενίας  

• Κανονισμός Λειτουργίας γραμμής SOS 

• Κώδικας Δεοντολογίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών 

που προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 

των Φύλων 

• Οδηγός δικτύωσης 

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http://womensos.gr/ekdosis/thesmika_eggrafa/ 

 

3. Τα Πρωτόκολλα συνεργασίας επισυνάπτονται στον Οδηγό παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 

Γέννησης: 

/ / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 

Ημερομηνία 

Απόκτησης 

Πτυχίου 

    

    

    

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο 

Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 / / 
- 
 / / 

 

    / / 
- 
 / / 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ/ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Π1:… 

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/Α 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

         

         

ΣΥΝΟΛΟ (κόστους εργασίας)        

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ (άλλων δαπανών)       
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ/ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Π2:… 

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Α/Α 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ  

         

         

ΣΥΝΟΛΟ (κόστους εργασίας)        

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Α/Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 
 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ (άλλων δαπανών)       

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
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 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς  

Τμήμα: …. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου/ 

Επιμέρους ενεργειών  

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ ανά παραδοτέο 

ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ  

Π.1 …… 

 ...     

 ...  

Π.2 ……. 

 ...     

 ...  

Π.3 ….. 

 ...     

 ...  

Π.4 …. 

 ...     

 ...  

 ΣΥΝΟΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα)  ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης  …………………………….. 

Προς: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών 

Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 

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

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ ………. 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… ΑΦΜ………… Οδός …………. 

Αριθμός ……. Τ.Κ. ………} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 

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

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

γ) ……………… ΑΦΜ …………οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης 

που ανατέθηκε με την υπ’ αρ. .................... απόφαση και αφορά στο Τμήμα ………………….. 

του έργου με τίτλο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας 

(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να 

σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και 

χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Μεταξύ του 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ / 

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 

και του/της 

…………………………………………………………… 

 

Για το Έργο με τίτλο: Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

τιμής για την επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων- Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το 

υποέργο 3 με τίτλο «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / 

προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» (τμήματα Α, Β, Γ).  

 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ----------- 2017, ημέρα --------, στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

ΥΠ.ΕΣ., που εδρεύει στην Αθήνα, Κοραή 4, ΤΚ. 105 64 , οι υπογράφοντες/ουσες,  

αφενός 
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η κα Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, που με την ιδιότητά 

της αυτή εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της με αριθμό 10770 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ 

246/9-4-2015) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για 

το διορισμό της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων καλούμενη εφεξής 

«Αναθέτουσα Αρχή»    

       και αφετέρου 

ο/η …………………, ο/η οποίος/α ως …………………………………………,που εδρεύει στην ………………, 

…………………………….. , σύμφωνα με ……………………………………………………………………………….. 

καλουμένου εφεξής «Ανάδοχος» 

 

λαμβάνοντας υπόψη 

1. Την υπ’ αριθ. 344/24-03-2016 (AΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ) Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της 

Βίας κατά των Γυναικών» με κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ειδικού Στόχου Α.1 «Αύξηση 

των τομέων δημόσιας δράσης στους οποίους εφαρμόζονται νέα συστήματα και 

διαδικασίες για την ενίσχυση του επιτελικού χαρακτήρα της δημόσιας διοίκησης» 

του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και την με αρ. πρωτ. 

3303/01-11-2016 (ΑΔΑ: Ω7Σ94653Ο7-ΒΕΓ) 1η  Τροποποίηση αυτής. 

2. Τη Σ.Α.Ε. 455/1, με ενάριθμο κωδικό έργου 2016ΣΕ45510000 του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

3. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού 

διαγωνισμού σε τμήματα, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την 

επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 

3 με τίτλο «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / 

προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της 

εφαρμογής τους» στο πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής 

Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» της πράξης με τίτλο 

συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (€27.000,00), 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

4. Την υπ’ αρίθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού Έργου (ΕΔΔΕ). 
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5. Την από ….-….-2017 προσφορά του Αναδόχου (για το ΤΜΗΜΑ………ή 

ΤΜΗΜΑΤΑ………) με αριθμό πρωτοκόλλου ----/-----, όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.  

6. Τα υπ’ αρίθμ. ………………. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου 

(ΕΔΔΕ). 

7. Τη με αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Γενικής Γραμματέως 

Ισότητας των Φύλων.  

8. Την Προσκόμιση από τον ανάδοχο της υπ’ αρίθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής 

Καλής Εκτέλεσης του έργου της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με 

αόριστη διάρκεια. 

 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Το Αντικείμενο του έργου της παρούσας σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 3 

με τίτλο: «Εκπόνηση ή / και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / 

προτυποποιημένων εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής 

τους» της Πράξης με τίτλο «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την 

Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 

2014-2020 και αφορά ειδικότερα στο Τμήμα…:………… 

Αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Α’ της υπ' αριθμ. ……….. προκήρυξης, που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του Αναδόχου, όπου 

αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 

επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 
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2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με την Αναθέτουσα αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 

στο Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 

αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση 

της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη 

της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες 

σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 

Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 

ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις 

επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας αρχής ή 

των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 

Αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 

Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με 

άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της 

Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας αρχής 

και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα 

πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση.  

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν 

ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει 

ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά 

τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 

συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας αρχής. 
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7. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις 

του προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για 

την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 

με το συμφέρον της Αναθέτουσας αρχής.  

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 

εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις 

που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να 

παρέχει σ’ αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 

10. Η Αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 

ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα αρχή 

δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή 

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν 

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι 

της Αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη 

Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί 

κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και 

σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας αρχής 

ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η 

Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση 

υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά 

είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη 

των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση.  
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13. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα 

υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας αρχής. 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για 

την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

15. Μαζί με τα παραδοτέα των επιμέρους ερευνών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και 

ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που θα χρησιμοποιηθούν στις 

έρευνες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις 

περί προσωπικών δεδομένων. 

16. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως 

άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 

εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 

συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 

καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία 

ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής  και εργατικής νομοθεσίας 

που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 

3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 

ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 

Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που 

προβλέπονται στην προσφορά του Αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές 

προδιαγραφές της προκήρυξης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας. 

4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με 

τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να 

συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας αρχής και της 

αρμόδιας Επιτροπής. 

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 

Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή 

αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

Προκήρυξης θεωρούνται ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 
5.1    Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ.αριθμ.…… 

προκήρυξη του έργου, στη με αρ. πρωτ……….  απόφαση κατακύρωσης του έργου 

και στην Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το  Έργο θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα: 

 

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α 

Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 

1 μήνας από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 
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Π.2 

 

Π.2.1 Επικαιροποιημένος Οδηγός παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών έχοντας 

υπόψη και τις ανάγκες της διευρυμένης ομάδας στόχου  

Π.2..2 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας 

Συμβουλευτικών κέντρων 

Π.2.3 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Ξενώνων 

Φιλοξενίας 

Π.2.4 Επικαιροποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας γραμμής SOS 

Π.2.5 Επικαιροποιημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων των γυναικών που 

προσφεύγουν στις υποστηρικτικές υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων 

Π.2.6 Ανασχεδιασμένα Πρωτοκόλλα συνεργασίας 

Π.2.7 Επικαιροποιημένος Οδηγός δικτύωσης 

Π.2.8 Επικαιροποιημένο Εγχειρίδιο σεξουαλικής παρενόχλησης 

3 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

 

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β 

Α/Α 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 

1 μήνας από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

Π.2 Δημιουργία Οδηγού και Εργαλείων εργασιακής συμβουλευτικής 

3 μήνες από την 

υπογραφή της 

σύμβασης 

 

 

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Γ 

Α/Α ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Π.1 Μελέτη υλοποίησης έργου 1 μήνας από την υπογραφή 

της παρούσας 

Π.2 Δημιουργία της μεθοδολογίας αποτίμησης του 

Δικτύου Δομών 

3 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 
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Π.3 Δημιουργία εκθέσεων αποτίμησης του  Δικτύου 

Δομών 

6 και 18 μήνες αντίστοιχα 

(Π.3.1 και Π.3.2)  από την 

υπογραφή της σύμβασης  

Π.4 Δημιουργία πλάνου βιωσιμότητας του Δικτύου 

Δομών ανά δικαιούχο 

 6 μήνες από την υπογραφή 

της σύμβασης 

 

 

5.2 Με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής συγκροτείται τριμελής Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου των υποβαλλομένων Παραδοτέων από τον 

ανάδοχο, η οποία είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη, την παρακολούθηση και την 

παραλαβή των τμημάτων του έργου. 

5.3 Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα 

στην Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με 

συνοδευτική επιστολή με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 

5.5   Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 

οδηγίες και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής και της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

5.5 Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως 

τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 

ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις 

της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των 

παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 

συμπληρωμένα. 

5.6 Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας 

Αρχής θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις 

οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή 

γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται 

οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Σε κάθε περίπτωση και σε 

οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η ΕΠΠΕ διαπιστώνει μη 

συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες προδιαγραφές, 

ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε 
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διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στην Αναθέτουσα Αρχή δέκα (10) 

εργάσιμες ημέρες από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. 

5.7 Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία: 

1. Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, 

πληρότητας, αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με 

το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα.  

2. Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της 

επί του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων 

παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα 

(10)  εργασίμων ημερών από την υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. 

3. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) 

εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 

παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι 

αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και 

τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

4. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να 

περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των 

παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής 

υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) Ειδικότερες 

κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλει τα σχετικά έγγραφα ή να 

προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των 

παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, 

σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος 

δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον 

Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ.  

6. Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση 

της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί 

στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει 
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συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για 

την συμμόρφωση του.  

7. Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν 

θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα 

Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.  

8. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή 

παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου 

και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την 

υλοποίηση του έργου. 

9. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 

2ον) την ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και 

αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν 

διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των 

προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο 

εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 

10. Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το 

πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου 

παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική παραλαβή του 

τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική παραλαβή του συνόλου του 

έργου. 

11. Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με 

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος 

παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΑΡΘΡΟ 6  

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής του.  

6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 

εμπρόθεσμης υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής: 

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 

υπηρεσιών ή και παραδοτέων  που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση 

που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμη-

ματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας,  

 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 

ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει 

το 50%  

 οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες 

από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και 

δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν 

οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω 

τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 

αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 

του ν. 4412/2016. 

6.6 Η Αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 

σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

133 του Ν.4412/2016. 

6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων  του τμήματος ...........του Έργου  

με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο 

χρόνος παράδοσης, μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή 

διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του.  

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, 

που προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και 

υποχρεώσεις, που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές 

εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από 

την υποχρέωση καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και 

παραλήφθηκε οριστικά, πλήρως και προσηκόντως.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 

Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον 

Ανάδοχο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ---------------- ευρώ #----------#€ , 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.,  

Β.5.4. Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις 

Για τα τμήματα Α και Β η αμοιβή του/ των αναδόχου/ων θα καταβληθεί τμηματικά ως 

εξής: 

α) Χορήγηση Α’ δόσης 20% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Π1, 

β) Χορήγηση Β’ δόσης 80% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του παραδοτέου Π2 και του συνόλου 

του έργου του αντίστοιχου τμήματος. 
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Για το τμήμα Γ η αμοιβή του/ των αναδόχου/ων θα καταβληθεί τμηματικά ως εξής: 

α) Χορήγηση Α’ Δόσης 10%, θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.1. 

β) Χορήγηση Β’ Δόσης 70%, θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.2, Π.3.1. και Π.4  

γ) Χορήγηση Γ’ Δόσης 20% θα καταβληθεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική 

παραλαβή του Παραδοτέου Π.3.2 και του συνόλου του έργου του αντίστοιχου τμήματος.  

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των 

σχετικών παραδοτέων, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την 

εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 

παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 

τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 

έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 

συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με 

αναφορά στην περιγραφή αυτή. 

Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την 

προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, 

καθώς και στην υπ΄ αριθμό 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015), όπως 

ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε 

όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για 

κάθε δόση. 
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Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του Έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους 

έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται 

η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια 

δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την προκήρυξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

    ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ 

αρ. ....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., 

αξίας ..................., που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) αορίστου διαρκείας. 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των 

τυχών απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 

υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο 

ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 

 ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

 
11.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα 

τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα 

χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που 

αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών της παρούσας. 

11.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και 

δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 

συναίνεση. 

11.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των 

πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 

11.4. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, 

που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Ανάδοχο 

κατά την παροχή των Υπηρεσιών ή ως αποτέλεσμα της παροχής αυτών, ανήκουν στην 

κυριότητα της Αναθέτουσας Αρχής, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων ήδη δια του 

παρόντος σ’ αυτόν όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο 

αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι 

περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά 

στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

16PROC005621228 2016-12-22

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
ΑΔΑ: 7ΡΔΞ465ΧΘ7-ΙΑΣ



 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 
Σελίδα 92 από 106 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 

της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : 

 

 Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός 

Κώδικας 

  η υπ. αριθμ…… Απόφαση και το τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού  

 Η υπ.αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης  

 η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τα προαναφερόμενα έγγραφα. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της 

παρούσας Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.  

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από 

τους συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος. 

                          

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

     ΓΙΑ ΤHΝ  ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

                                                          

    H Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων  

 

 

                    ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

  

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 86676   

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 105 64 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Χρύσα Χαραλάμπους 

- Τηλέφωνο: 213-1501458 

- Ηλ. ταχυδρομείο: xxaralampous@mou.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.isotita.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για την 

επιλογή Αναδόχου/Αναδόχων - Εμπειρογνώμονα/Εμπειρογνωμόνων για το υποέργο 3 με 

τίτλο: «Εκπόνηση ή /και επικαιροποίηση εργαλείων και διοικητικών / προτυποποιημένων 

εγγράφων λειτουργίας των δομών και παρακολούθηση της εφαρμογής τους» στο 

πλαίσιο της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση 

της Βίας κατά των Γυναικών» και με Κωδ. ΟΠΣ 5000490 του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση 

Δημοσίου Τομέα 2014-2020» 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Α, Β, Γ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 

σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 

αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για 

την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV 

και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 

παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 

υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 
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γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)
xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσειςxxiv : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές  τις 

περιστάσειςxxv  

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

-[.......................] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονταιxxvi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάνxxvii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει 

στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική 

περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός 

αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 

εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται 

με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 

τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 

54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή 

της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη 

καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 

"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει 

επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω 

απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 

215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 

διατάξεις.". 
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xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την 

περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 

καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, 

όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 

καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 

αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 

χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά 

πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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