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ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Ταχ. Δνση: Λέκκα 23-25, 10562 Αθήνα 
Πληροφορίες: Στ.Κωστοπούλου 
Τηλέφωνο: 210-32.56.551 
Φαξ: 210-32.56.559 
Εmail: skostopoulou@mnec.gr 
 

 

      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

                 Αθήνα,   27/07/2018 
                 Α.Π.: 1561/Φ25.4 
 
ΠΡΟΣ:  
1. Ματθαίος ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ, 
(Γαρυττού 99 15234 – Χαλάνδρι)  
2. ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι 
 Μηχανικοί Α.Ε. 
(Πλαπούτα 2, 11 473,Αθήνα,) 
3.ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί 
 & Μελετητές Α.Ε.  
(Περρίκου 30-32,11524 Αθήνα) 
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του 
έργου «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 
1,2,3,4,5 της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» με δικαιούχο το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» 

Δράση: «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ  
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (ΤAME)» 

Πακέτο εργασίας : «Υπηρεσίες Συμβούλων» 

Κωδικός: Β.3.1 

Π/Υ : €74.400,00 συμπ/νου ΦΠΑ 24% 

  
Η Ειδική Γραμματέας ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα»  που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.  63/2005 (Α’ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α/192/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

3. Το Π.Δ 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/04-11-2016) «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». 

4. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/A/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 
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5. Το Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03.04.2016) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφύγων, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής,  προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του 
καθεστώτος διεθνούς προστασίας», (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. Την με αριθ. 42356/ΥΦ 776/18-4-2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016) Υπουργική 
Απόφαση για τη διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης 
Προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων και καθορισμός των τυπικών και 
ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σε αυτήν, 
σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4375/2016. 

7. Την υπ’ αριθ. Υ74963/2016 «Διορισμός μετακλητού Ειδικού Γραμματέα Ταμείου 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
άλλων πόρων (ΤΑ.Μ.Ε.Τ.Ε.ΑΑ.Π.) της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και 
Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Ε. ΤΑ.Μ.Ε.Τ.Ε.ΑΑ.Π.) του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ 385/Υ.Ο.Δ.Δ./18-07-
2016). 

8. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει 
και ειδικότερα το άρθρο 119.  

9. Το Ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με 
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» που τροποποιεί τον Ν.4412/2016 και ειδικότερα το 
άρθρο 39. 

10. Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (Β’ 677) «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 
υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Το άρθρο 57 του Ν. 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/04.04.2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …». 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ 348/12.04.2017 (ΑΔΑ :ΩΟΘ4465ΧΙ8-ΞΙ8) Απόφαση Έγκρισης του 
συγχρηματοδοτούμενου σκέλους Τεχνικής Βοήθειας των Εθνικών Προγραμμάτων 
του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1105/Φ.25.4/14-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΚΦΧ465ΧΙ8-1ΟΘ) Συμφωνία 
Επιδότησης της Δράσης «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της 
λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (ΤΑΜΕ)» στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, προϋπολογισμού 190.000,00€ 
(Ενάριθμος: 2017ΣΕ71920015).  

14. Την υπ’ αριθμ. 55963/24-05-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΨΔ465ΧΙ8-65Π) Απόφασης Έγκρισης 
Ένταξης στο ΠΔΕ 2018 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου 
2017ΣΕ71920015 της ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την 
υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (ΤΑΜΕ)».  

15. Την υπ’ αρ. πρωτ.:1554/Φ.25.4/ 27/07/2018 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ:61ΗΛ465ΧΙ8-

Π03),Τροποποίηση της Συμφωνίας Επιδότησης της Δράσης «Ενέργειες Τεχνικής 

Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (ΤΑΜΕ)» στο 
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Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020, 

προϋπολογισμού 290.000,00€ (Ενάριθμος: 2017ΣΕ71920015).  
16. Την με αριθμ. πρωτ. 460/11.05.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΠΖ465ΧΙ8-ΟΣ1) Απόφαση της Ειδικής 

Γραμματέως ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου 
προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 
1602/Φ.52/29.11.2017 (ΑΔΑ:75ΘΘ465ΧΙ8-ΛΜ3).  

17. Tην με αρ. πρωτ.:159/30-01-2018 εγγραφή της ατομικής επιχείρησης «Ματθαίος 
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της 
Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

18. Tην με αρ. πρωτ.:160/30-01-2018 εγγραφή της εταιρείας «ΓΑΙΑΚΟΜ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί Α.Ε.» στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

19. Tην με αρ. πρωτ.:1515/19-07-2018 εγγραφή της εταιρείας «ΝΑΜΑ Σύμβουλοι 
Μηχανικοί & Μελετητές Α.Ε. » στον κατάλογο προμηθευτών/παρεχόντων 
υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

20. Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης στον 
Τελικό Δικαιούχο: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης 
Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,  στα πλαίσια της Δράσης με MIS 
5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα 
Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου».     

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, και 
άλλων πόρων, Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα, Τηλ: 210-32.56.530, τηλεομοιοτυπία: 210-
32.56.559, http://www.amifisf.gr 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ανωτέρω, τρεις (3) υποψηφίους Αναδόχους εγγεγραμμένους στον κατάλογο 
Προμηθευτών και Παρεχόντων Υπηρεσιών της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. όπως μας 
αποστείλουν, την προσφορά τους, για το έργο του θέματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας, όπως αποτυπώνονται στο αντικείμενο και στις προδιαγραφές στην παρούσα 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση μέσω καταλόγου του έργου 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 1,2,3,4,5 της 
Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»   με δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής. 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών και οργάνων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης των έργων 1,2,3,4,5 της Δράσης με 
MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου».  

Ειδικότερα το αντικείμενο του Συμβούλου εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς το ΥΠΕΘΑ(ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)  με τελικό σκοπό τη διενέργεια διαγωνισμών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

http://www.amifisf.gr/
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νόμου Ν. 4412/2016 και με φυσικό αντικείμενο την Αναβάθμιση των Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ειδικότερα σε Λέσβο, Σάμο, Κω, 
Λέρο και Χίο. Η Αναβάθμιση των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα Νησιά του 
Βορειοανατολικού Αιγαίου θα γίνει σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα (EU Standards for 
reception conditions) και θα ληφθεί υπόψη το εθνικό νομικό πλαίσιο. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε (5) τμήματα: 

 Τμήμα 1: «Υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου 1 «Αναβάθμιση 
Κ.Υ.Τ. νήσου Λέσβου» της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 

 Τμήμα 2: «Υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου 2 «Αναβάθμιση 
Κ.Υ.Τ. νήσου Χίου» της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 

 Τμήμα 3: «Υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ (ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου 3 «Αναβάθμιση 
Κ.Υ.Τ. νήσου Σάμου» της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 

 Τμήμα 4: «Υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ(ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου 4 «Αναβάθμιση 
Κ.Υ.Τ. νήσου Κω» της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 

 Τμήμα 5: «Υποστήριξη του ΥΠΕΘΑ(ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για την επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδιασμού και 
παρακολούθησης της διαδικασίας σύναψης σύμβασης του έργου 5 «Αναβάθμιση 
Κ.Υ.Τ. νήσου Λέρου» της Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» 
 

Ειδικότερα ο Σύμβουλος θα πρέπει για κάθε τμήμα να:  

 Α. Πραγματοποιήσει όσες επιτόπιες επισκέψεις απαιτηθούν στα αναφερόμενα ΚΥΤ 

προκειμένου να αποτυπώσει την τρέχουσα κατάσταση σε υποδομές και εγκαταστάσεις που 

αναφέρονται ρητά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, 

Β. συντάξει τεχνικές εκθέσεις για κάθε ΚΥΤ με προτάσεις ώστε να προκύπτουν οι αναγκαίες 
ενέργειες/παρεμβάσεις που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε τα ΚΥΤ να πληρούν τα πρότυπα, 

Γ. υποβοηθήσει τον Τελικό Δικαιούχο και τις αναθέτουσες Αρχές του ΥΠΕΘΑ, συντάσσοντας 
προτεινόμενα σχέδια Τευχών δημοπράτησης για την Αναβάθμιση των ΚΥΤ Λέσβου, Σάμου, 
Κω, Λέρου και Χίου,  

Δ. υποβοηθήσει τον κύριο των ΚΥΤ, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠΥΤ) του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, να οριστικοποιήσει τα σχέδια των Τευχών 
Δημοπράτησης για την Αναβάθμιση των ΚΥΤ Λέσβου, Σάμου, Κω, Λέρου και Χίου, έτσι ώστε 
η ΥΠΥΤ να συμμετέχει ενεργά στην παραλαβή τους και ακολούθως να μπορεί με ευχέρεια 
να αναλάβει τη διαχείρισή τους. 
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2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφέροντες Οικονομικοί Φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους είτε 
καταθέτοντάς την, είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό 
ταχυδρομείο μέχρι και 09/08/2018 (12 μέρες από την επομένη της αποστολής της 
πρόσκλησης) ώρα 15.00 στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 
Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων, Λέκκα 23-25, 5oς όροφος, 105-62 Αθήνα. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε ο οικονομικός φορέας να μπορεί να λάβει γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση της προσφοράς του στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν 
από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.  
β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.  

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών (Ν. 
4412/2016, άρθρο 121).   

 
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Οι προσφορές των προσφερόντων οικονομικών φορέων υπογράφονται και 
μονογράφονται ανά φύλλο. Συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 
κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος περιέχει τους παρακάτω 
ανεξάρτητους σφραγισμένους υποφακέλους:  

 
Α. «Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.1. κατωτέρω.  
 
Β. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής 

Προσφοράς τα οποία προσδιορίζονται στην παράγραφο 3.2. κατωτέρω.  
 
Γ. «Υποφάκελος Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 

Οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στο Παράρτημα ΙΙ. 

 
Οι ανωτέρω υποφάκελοι θα υποβληθούν ως εξής:  
 

Δικαιολογητικά Συμμετοχής: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο 
Υποφάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  
 
Τεχνική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο 
Υποφάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 
Οικονομική Προσφορά: ένα (1) πρωτότυπο, που θα περιλαμβάνεται στο σφραγισμένο 
Υποφάκελο Οικονομικής Προσφοράς.  

 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος και κάθε επιμέρους σφραγισμένος υποφάκελος, 

υποχρεωτικά, φέρουν την ένδειξη: 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  

 «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 1,2,3,4,5 της 
Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(ΚΥΤ) στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»   με δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 
ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» 

ΑΦΟΡΑ ΣΕ …………………….. (συμπληρώνεται από τον οικονομικό φορέα ανάλογα με τα 
στοιχεία της προσφοράς που υποβάλλει σε έντυπη μορφή) 

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ)  

ΛΕΚΚΑ 23-25, 5ος όροφος, 105-62 ΑΘΗΝΑ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2018 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 09/08/2018 

 

 
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. 

 

3.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
Ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες πρέπει 
να περιέχει:  

α) Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα 
με την οποία να δηλώνεται ότι:  

α) δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία που έχουν υποβληθεί και 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων 
υπηρεσιών, της Αναθέτουσας Αρχής (αν υπάρχει μεταβολή προσκομίζει 
αντίστοιχα στοιχεία),  

β) με την υποβολή της προσφοράς, ο προσφέρων οικονομικός φορέας 
αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, αναλαμβάνει την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του και όπως 
αυτό προσδιορίζεται στην παρούσα πρόσκληση και οι πληροφορίες που 
συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά του είναι αληθείς και ακριβείς, 

γ) η οικονομική προσφορά αφορά στο σύνολο του έργου και συντάχθηκε 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.  

β) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 
4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντα 
συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας (Παράρτημα Ι).  
 
 

3.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
Ο Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς που θα υποβάλλουν οι προσφέροντες πρέπει να 
περιέχει τα οριζόμενα στο άρθρο 94 του Ν. 4412/2016 και τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
πρόσκληση:  

α) Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης.  

β) Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, υπάρχουσα εμπειρία και εργαλεία 
υποστήριξης.  
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γ) Ομάδα έργου. 
 

 
 
3.3. Περιεχόμενο Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς 

Η Οικονομική προσφορά (Παράρτημα ΙΙ) θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον 
νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, να φέρει τη σφραγίδα του και να υποβληθεί μέσα σε 
χωριστό υποφάκελο, ο οποίος θα είναι κλειστός, υποχρεωτικά.  

Ως Οικονομική Προσφορά των υποψηφίων νοείται η αμοιβή σε Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ για 
κάθε Τμήμα του Έργου και διατυπώνεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας υπερισχύει το τίμημα που αναγράφεται ολογράφως. 

Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για όλα τα Τμήματα είτε για κάποιο/κάποια 
Τμήμα/Τμήματα του Έργου. 

Τα ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ 1,2,3,4 ΚΑΙ 5) μπορούν να ανατεθούν σε ξεχωριστούς ή σε έναν 
προσφέροντα. 

 Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής προσφοράς ή προσφοράς με αίρεση ή 
προσφοράς αόριστης και ανεπίδεκτης εκτίμησης. Εάν υποβληθεί τέτοια προσφορά 
απορρίπτεται.  

 
4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στις 27/07/2018. 

Η Πρόσκληση όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς κόμβους εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 
27/07/2018 και της υπηρεσίας στις 27/07/2018. 

 
5. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ  

 Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:  
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους 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 (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), 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 
(ΕΕ 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 (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
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ηθική αυτουργία ή συνέργεια 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 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), 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 (ΕΕ 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 αμετάκλητη 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. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς 
και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η 

αναθέτουσα αρχή: 
α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 
διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις 
της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι κυρώσεις πρέπει 
να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
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δ) Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την  παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

Αν ο οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2γ μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για 
τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται 
στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης δεν μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας 
παραγράφου κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 
κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. 

Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 
περιπτώσεις.  
 
6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών θα συσταθεί Επιτροπή με 
απόφαση της Ειδικής Γραμματέα ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης των προσφορών θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών ως εξής: 

6.1. Αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς,  το φάκελο των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και το φάκελο τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται δε, κατά φύλλο, 

όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά που υποβάλλονται κατά το στάδιο 

αυτό. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των 

νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Οι υποφάκελοι των οικονομικών 

προσφορών δύναται να αποσφραγισθούν την ίδια ημέρα ή σε διαφορετική 

περίπτωση, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί στους υποψήφιους, 

των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν 

αποδεκτές μετά την αξιολόγησή τους. 

6.2. Η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών συμμετοχής με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής των προσφερόντων αυτά καταγράφονται σε πρακτικό αναλυτικά και 

αναφέρονται οι υποψήφιοι που απορρίπτονται και αυτοί που προχωράνε στην 

αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα 

μέλη της Επιτροπής.  

6.3. Εάν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης, σε αυτό το στάδιο, δεν απαιτείται η 
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σύνταξη πρακτικού και συνεχίζεται η διαδικασία με την αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς. Κατά τη διάρκεια του σταδίου αυτού μπορούν να ζητηθούν 

διευκρινίσεις από τους προσφέροντες. Εάν παρά τις ζητηθείσες διευκρινίσεις 

υπάρχουν ελλείψεις στην τεχνική προσφορά των προσφερόντων, αυτές 

καταγράφονται σε πρακτικό αναλυτικά και αναφέρονται οι υποψήφιοι που 

απορρίπτονται και αυτοί που προχωράνε στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των 

οικονομικών προσφορών. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της 

Επιτροπής.  
6.4. Αν οι τεχνικές προσφορές κριθούν ικανοποιητικές δεν απαιτείται η σύνταξη 

πρακτικού και συνεχίζεται η διαδικασία με την αποσφράγιση και αξιολόγηση των 
οικονομικών προσφορών. 

6.5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 

των λοιπών στοιχείων των προσφορών (δικαιολογητικά συμμετοχής/τεχνικές 

προσφορές), αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την 

ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια, οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

6.6. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς αποσφραγίζεται και μονογράφεται κατά 

φύλλο και αξιολογείται με βάση τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος.  

6.7. Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η Επιτροπή προβαίνει στην 

τελική αξιολόγηση των προσφορών. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Η κατάταξη 

των προσφορών θα γίνει κατά φθίνουσα τάξη. Σε περίπτωση που περισσότεροι 

του ενός υποψήφιοι έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς τιμή, διενεργείται 

κλήρωση. Στην κλήρωση καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι υποψήφιοι. Η 

Επιτροπή καταγράφει σε πρακτικό αναλυτικά τη σειρά κατάταξης όλων των 

προσφερόντων ανά Τμήμα και εισηγείται Προσωρινό Ανάδοχο/ους. Το πρακτικό 

αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και διαβιβάζεται στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

6.8.  Για όλα τα ανωτέρω στάδια, η επιτροπή δύναται και να συντάξει ένα πρακτικό στο 

οποίο θα περιγράφονται σε διακριτά στάδια, όλες οι διαδικασίες και η τελική 

κατάταξη των υποψηφίων. Στο ίδιο πρακτικό εισηγείται ως Προσωρινό 

Ανάδοχο/ους τον υποψήφιο/ους που έχει/ουν προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και το διαβιβάζει στην Αναθέτουσα 

Αρχή. 

 

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

7.1 Μετά την αποσφράγιση και αξιολόγηση των Προσφορών και την έκδοση του 
Πρακτικού που εισηγείται Προσωρινό Ανάδοχο/ους και εφόσον η Αναθέτουσα 
αρχή κρίνει ότι είναι αποδεκτή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Πρόσκλησης, ζητά εγγράφως από τον προσωρινό/ους ανάδοχο/ους να 
υποβάλει/ουν σε σφραγισμένο φάκελο, εντός προθεσμίας έως είκοσι (20) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν/ούς, τα πρωτότυπα ή 

ΑΔΑ: Ω2Δ6465ΧΙ8-6Γ0





 

 Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.                            -  Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία -  11 / 30 

 

αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74), των ακόλουθων δικαιολογητικών:  

α) Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων απόρριψης της παραγράφου 1 του 
άρθρου 5 της παρούσης, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια 
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.  

β) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2α και 2β του άρθρου 5 της παρούσης, 
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους 
ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους, τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα 
ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους.  

γ) Για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων μη αποκλεισμού του Προσφέροντος, που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2γ του άρθρου 5 της παρούσης, πιστοποιητικό από 
τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 
Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 
εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της παραγράφου 2δ του άρθρου 5 της παρούσας, 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Αναθέτουσα Αρχή ότι δεν έχουν προσκομισθεί 
ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον υποψήφιο 
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησής του. Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) 
επιπλέον ημέρες.  

Εάν διαπιστωθεί ότι:  
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
β) δεν υποβληθούν εντός της προθεσμίας/προθεσμιών που τίθεται με την παρούσα 

πρόσκληση τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 
δικαιολογητικών, ή  
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γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους λόγους 
αποκλεισμού του άρθρου 5,  
η Αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την υποβληθείσα προσφορά και προσκαλεί τον 
επόμενο υποψήφιο Ανάδοχο στη λίστα κατάταξης. 

7.2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας της παραγράφου 
7.1., και εφόσον δεν ματαιωθεί η διαδικασία σύναψης της παρούσας δημόσιας 
σύμβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει Απόφαση 
Ανάθεσης, η οποία διαβιβάζεται καταρχήν στους μη επιλεγέντες υποψήφιους. 

7.3 Αν δεν υπάρξουν ενστάσεις βάσει του άρθρου 13 της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 
(ΦΕΚ 677 Β’) και μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης 
ανάθεσης,  η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο και 
τον καλεί, εφόσον υποβάλλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της 
παρούσας, να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας 
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση του 
εγγράφου με την κατάθεση Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παράγραφος 4 του ν. 4412/2016, η οποία θα καλύπτει σε 
ευρώ ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος του Έργου, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

7.4 Οι Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 
οικονομικό φορέα. 

7.5 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την 
οριστική παραλαβή του Έργου. 

7.6 Σε περίπτωση κατακύρωσης σε περισσότερους από έναν Αναδόχους η αναγκαιότητα 
προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης θα κρίνεται από τους όρους του 
άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 4412/2016. 

 
Η Αναθέτουσα αρχή δύναται να ματαιώσει την διαδικασία ανάθεσης της παρούσας 

δημόσιας σύμβασης για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. 
 
 
8. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

Ο Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
ξεπεράσει το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι 
συνολικό ποσό εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπ/νου 
ΦΠΑ (24%) για όλα τα τμήματα και θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕ 719/2 και  τη Δράση με 
τίτλο «Ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας για την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ (ΤΑΜΕ)» από το Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020 με ενάριθμο 2017ΣΕ71920015 και κωδικό ΟΠΣ 5010481. Αναλυτικότερα, 
η ανώτατη αμοιβή του Αναδόχου ανά τμήμα είναι η εξής: 

 
 Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Τμήματος 1 του Έργου δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικό ποσό είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων 
ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%). 
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 Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Τμήματος 2 του Έργου δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικό ποσό δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(12.400,00€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%). 

 Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Τμήματος 3 του Έργου δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικό ποσό δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(12.400,00€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%). 

 Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Τμήματος 4 του Έργου δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) 

πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικό ποσό δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 

(12.400,00€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%). 
 Η αμοιβή του Αναδόχου για την υλοποίηση του Τμήματος 5 του Έργου δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) 
πλέον ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολικό ποσό δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(12.400,00€) συμπ/νου ΦΠΑ (24%). 

 
Οικονομική προσφορά που υπερβαίνει τα ανωτέρω ποσά δεν γίνεται αποδεκτή.  
 
9. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Παραδοτέα θα αποτελούν:  
 

 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Χρόνος υποβολής 
Αμοιβή 

Τμήμα 1 

Παραδοτέο 1: Τεχνική  Έκθεση 
για το ΚΥΤ Λέσβου 

5 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης 

60% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Παραδοτέο 2: Προτεινόμενο 
Σχέδιο Τευχών δημοπράτησης 
για την Αναβάθμιση του ΚΥΤ 
Λέσβου,  

6 μήνες  από την υπογραφή 
σύμβασης ή πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την 
Αναβάθμιση του ΚΥΤ 

40% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Τμήμα 2  Παραδοτέο 1: Τεχνική  Έκθεση 
για το ΚΥΤ Χίου 

4 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης 

60% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Παραδοτέο 2: Προτεινόμενο 
Σχέδιο Τευχών δημοπράτησης 
για την Αναβάθμιση του ΚΥΤ 
Χίου  

6 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης ή πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την 
Αναβάθμιση του ΚΥΤ 

40% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Τμήμα 3  

Παραδοτέο 1: Τεχνική  Έκθεση 
για το ΚΥΤ Σάμου 

3 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης 

60% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Παραδοτέο 2: Προτεινόμενο 
Σχέδιο Τευχών δημοπράτησης 
για την Αναβάθμιση του ΚΥΤ 
Σάμου  

6 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης ή πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την 
Αναβάθμιση του ΚΥΤ 

40% του τιμήματος του 
Τμήματος 
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Τμήμα 4  Παραδοτέο 1: Τεχνική  Έκθεση 
για το ΚΥΤ Κω 

1 μήνα από την υπογραφή 
σύμβασης 

60% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Παραδοτέο 2: Προτεινόμενο 
Σχέδιο Τευχών δημοπράτησης 
για την Αναβάθμιση του ΚΥΤ 
Κω 

6 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης ή πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την 
Αναβάθμιση του ΚΥΤ 

40% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Τμήμα 5 

Παραδοτέο 1: Τεχνική  Έκθεση 
για το ΚΥΤ Λέρου 

2 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης 

60% του τιμήματος του 
Τμήματος 

Παραδοτέο 2: Προτεινόμενο 
Σχέδιο Τευχών δημοπράτησης 
για την Αναβάθμιση του ΚΥΤ 
Λέρου 

6 μήνες από την υπογραφή 
σύμβασης ή πριν την 
ημερομηνία προκήρυξης του 
διαγωνισμού για την 
Αναβάθμιση του ΚΥΤ 

40% του τιμήματος του 
Τμήματος 

 

 

 
Η ανωτέρω αναφερόμενη προτεραιοποίηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, διότι 

αν κατά την εξέλιξη της εν λόγω Σύμβασης τα εμπλεκόμενα Υπουργεία αλλάξουν την 
απαιτούμενη σειρά ή οι αντικειμενικές συνθήκες δεν επιτρέψουν την εξέλιξη με την 
προαναφερόμενη σειρά, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφη εντολή της προς τον Ανάδοχο 
δικαιούται να την αλλάξει. 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΥΕΚ 107/Α΄/19-5-
2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 
2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
 
10. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ  

Η έναρξη υλοποίηση της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφή της. Η διάρκεια 
υλοποίησης του έργου είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος 
τους, η Αναθέτουσα Αρχή θα απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες. Σε 
περίπτωση μη απάντησης, η ισχύς των προσφορών θεωρείται ότι δεν έχει παραταθεί. 
 
12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 και χωρεί 
ένσταση του άρθρου 127 Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με βάση τις παρ. 
32 και 33 του άρθρου 107 του Ν 4497/17.  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
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ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η 
ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 
διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το 
άρθρο 376 παράγραφος 11 του Ν. 4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 
πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 
τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, 
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%). 
 
13. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Για τον υπολογισμό των ποινικών ρητρών εφαρμόζεται ο υπολογισμός που 
προβλέπεται στο άρθρο 218 του Ν4412/16.  
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δε στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ποιότητα και τη νομιμότητα της εκτέλεσης του Έργου. 
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να καταπέσει η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ως 
ποινική ρήτρα, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται επιπλέον σε πλήρη αποζημίωση του 
Ελληνικού Δημοσίου για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.  

 
14. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η σύμβαση λύεται με τους ακόλουθους τρόπους: (α) αυτοδικαίως με τη λήξη της 
διάρκειάς της και την οριστική παραλαβή του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσκλησης ή (β) με έγγραφη συμφωνία των μερών.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον η σύμβαση έχει 
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

 
15. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή 
των προαναφερθεισών υπηρεσιών. 
 

                   Η Ειδική Γραμματέας  
ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

 
Λαμπρινή Κόγου 

 
 
 

Κοινοποίηση 
1. Γραφείο Ειδικής Γραμματέως ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 

 
Εσωτερική Διανομή 

1. Προϊσταμένη Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. 
2. Υπεύθυνος Λογαριασμού 
3. Φάκελος Έργου 
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Παράρτημα Ι 

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: [ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [.......] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΛΕΚΚΑ 23-25 / ΑΘΗΝΑ / 

10562] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ] 

- Τηλέφωνο: [210-32.56.551] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [skostopoulou@mnec.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[www.amifisf.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου 

του σχετικού CPV): [CPV 71621000-7:  Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή 

παροχής συμβουλών  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Πέντε (5) 

Τμήματα] 

- 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; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 

οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 

πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 

παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 

V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του 

καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 

σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 

κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 

επίσημο κατάλογοiv: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 

όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 

IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 

στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 

να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 

θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 
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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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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςv 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvi· 

2. δωροδοκίαvii,viii· 

3. απάτηix· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςx· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxi· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση εις βάρος του οικονομικού 

φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiii 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): 

[……][……][……][……]xiv 

Εάν ναι, αναφέρετεxv: 

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 [ 

]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου 

αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 
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καταδικαστική απόφαση: σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 

φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία 

αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)
xvii

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxviii: 

[……] 
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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 ασφάλισηςxix, 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; Διευκρινήστε: 

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 ;xx 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Σ 

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): xxi 

[……][……][……] 
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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 δικαίουxxii; 

[] 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: 

[…….............] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxiii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν:  

[..........……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλειαxxiv κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα 

την πρόωρη καταγγελία της 

[] Ναι [] Όχι 
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προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός 

φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα 

μέτρα που λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των 

κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] 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 ΙΙ – IΙΙ 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 αναφέρονταιxxv, 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 δωρεάνxxvi. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 

σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην ΕΥΣΥΔ 

ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο 

Υπεύθυνης Δήλωσης στο Πλαίσιο της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

την επιλογή Αναδόχου μέσω καταλόγου του έργου: «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 1,2,3,4,5 της Δράσης με MIS 

5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα 

Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»   με δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ 

ΓΔΟΣΥ/Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» 

(CPV 71621000-7:  Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών). 

 

 

Ημερομηνία, τόπος και, υπογραφή(-ές): [……]    
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Παράρτημα ΙΙ 
(Οικονομική Προσφορά) 

 
Προς:  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

Έχοντας υπόψη τους Όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διαγωνισμού, 
ο κάτωθι Διαγωνιζόμενος : ……………………………………………………….………………………………….. 

(να αναγραφούν τα πλήρη στοιχεία της Εταιρείας) 

για το Έργο : 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου εξειδικευμένης υποστήριξης για τα έργα 1,2,3,4,5 της 
Δράσης με MIS 5029370 και τίτλο «Αναβάθμιση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) 
στα Νησιά του Ανατολικού Αιγαίου»   με δικαιούχο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας/ΓΔΟΣΥ/ 
Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων» 
 

Προσφέρει την τιμή : 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ……. 
(αναγράφεται ο τίτλος του προσφερόμενου 
τμήματος)  ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 24% 

ΤΜΗΜΑ   

 

 

Ημερομηνία 

Υπογραφή και Σφραγίδα Προσφέροντος 
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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
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v
 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.  

vi
 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). 

vii
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

viii
 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). 

ix
 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. 
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x
 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. 

xi
 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”. 

xii
 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.". 

xiii
 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 ) 

xiv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xv
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii 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)  

xviii
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xix
 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).  

xx
 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  
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xxi

 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxii
 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiii
 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxiv
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxvi
 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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