
        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου 
παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης, και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας  
 

Αριθμ Πρωτ.: 559/26-05-2017 

 

1. 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 

2. Τύπος σύμβασης – ταξινόμηση 
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών : «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης 
έργων» Ταξινόμηση κατά CPV: 72224000-1. Κωδικός NUTS: GR300 για όλα τα τμήματα 
εκτέλεσης της σύμβασης συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης.  

3. Προϋπολογισμός του έργου - χρηματοδότηση: 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Κωδ. ΣΑΕ 719/2. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ71920000 και αριθ. 
εναριθ. Έργου 2017ΣΕ71920001). Η σύμβαση για το Τμήμα 1 περιλαμβάνεται στο έργο 1 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)»  της 
δράσης : «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326, η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και  για το Τμήμα 2 στο έργο 1 «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της δράσης: «Τεχνική Βοήθεια – 
Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 
η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα  Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων 
Πόρων. Το ΤΜΗΜΑ 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της παρούσας σύμβασης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης  σε ποσοστό 100%  και το Τμήμα 2 «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)»  χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο  Εσωτερικής Ασφάλειας και  Άλλων Πόρων σε ποσοστό 100%  
μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1  : 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)», 
εκτιμώμενης αξίας 90.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και 111.600,00€ με ΦΠΑ 24%, ΤΜΗΜΑ 2  : 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)», εκτιμώμενης αξίας 
90.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και 111.600,00€ με ΦΠΑ 24%. Δικαίωμα προαίρεσης  για το ΤΜΗΜΑ 
1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)»,  
ποσού 20.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Π/Υ δικαιώματος προαίρεσης για το 
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ΤΜΗΜΑ 1 με ΦΠΑ: € 24.800 ΦΠΑ: € 4.800). Δικαίωμα προαίρεσης  για το ΤΜΗΜΑ 2 
«Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» ποσού 20.000 € μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (Π/Υ δικαιώματος προαίρεσης για το ΤΜΗΜΑ 2 με ΦΠΑ: € 
24.800,00 ΦΠΑ: € 4.800,00). Συνολικός Προϋπολογισμός για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 μη 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%:  180.000,00 €  (Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 223.200,00€, 
Φ.Π.Α: 43.200,00€). Συνολικός Προϋπολογισμός για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%:  220.000,00€ (συνολικός Π/Υ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1 ΚΑΙ 2 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων 
προαίρεσης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%: 272.800,00€ ΦΠΑ:  52.800,00€). 

4. Περιγραφή του αντικειμένου του έργου  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενδιάμεσης αξιολόγησης τoυ Ε.Π. 
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (ΤΜΗΜΑ 1) και του Ε.Π. Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 2014-2020 (ΤΜΗΜΑ 2) Συγκεκριμένα, η παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών συνίσταται στην αξιολόγηση των ανωτέρω προγραμμάτων βάσει 
καταλόγου συγκεκριμένων αξιολογικών ερωτημάτων, στη σύνταξη των αντίστοιχων 
εκθέσεων αξιολόγησης και στην σύνταξη έκθεσης με τα βασικά σημεία αναθεώρησης κάθε 
Εθνικού προγράμματος. 

5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών  
Οι εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει η Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π, από τις 
εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα σημεία εντός ή εκτός Ελλάδας προκύπτουν από τις 
απαιτήσεις του Έργου.  

6. Χρόνος υλοποίησης του έργου  
Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2) ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. Η διάρκεια του δικαιώματος προαίρεσης για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2) 
ορίζεται έως τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης. Η προσφυγή στη 
διαδικασία αυτή επιτρέπεται εντός διετίας (2) από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 

7. Προσφορά για μέρος - Εναλλακτικές προσφορές 
Τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ 2) μπορούν να ανατεθούν σε ξεχωριστούς ή σε έναν 
προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική 
διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας 
του διαγωνισμού   

8. Διάθεση της προκήρυξης – πληροφορίες 
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν 
πρόσβαση στην διεύθυνση www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων του 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
άλλων πόρων, Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα, τηλ: 210-32.56.553 τηλεομ: 210-32.56.559, 
Αρμόδιος: κος Δημήτριος Κανετάκης, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

9. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών  
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες ή από το νόμιμο εκπρόσωπό τους 
ηλεκτρονικά μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ 
έως της 03/07/2017 και ώρα 15:00. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. 
Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφραση. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά μέσω του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ από την αρμόδια 
επιτροπή στις 07/07/2017 και ώρα 10:00μμ. Η φυσική αποσφράγιση των προσφορών θα 
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γίνει  στα γραφεία της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική 
ημερομηνία αποσφράγισης των ηλεκτρονικών προσφορών. 

10. Εγγυήσεις συμμετοχής  
Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του / 
των προσφερομένου / ων τμήματος / τμημάτων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα 
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

11. Κριτήρια ανάθεσης 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τους 
όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

12. Υποβολή προσφυγών 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει 
ενώπιον της αναθέτουσας αρχής προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις 
νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, μέσα σε προθεσμία δέκα 
(10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, σύμφωνα με 
τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3886/2010 (Α΄/147). Η προδικαστική προσφυγή 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την 
επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα, 
κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με το πιο 
πάνω άρθρο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται η απόρριψή της. Οι χρήστες - 
οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω 
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”. Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής 
προσφυγής είναι υποχρεωτική για την υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων του άρθρου 5 
του ν. 3886/2010. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα 
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη ρητή ή σιωπηρή απόρριψη της προδικαστικής 
προσφυγής και η προθεσμία για την άσκησή της, η άσκηση αυτής και η προθεσμία και η 
άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με 
την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά την Α.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο, 
όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεομοιοτυπία, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άσκηση της 
αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων δεν κωλύει την πρόοδο 
της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως με την ως άνω προσωρινή διαταγή, 
σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3886/2010 όπως ισχύει. Διαφορές 
που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά τις 
ημερομηνίες που αναφέρονται στο άρθρο 379 παρ. 7 και 8 του Ν. 4412/2016 όπως εκάστοτε 
ισχύει διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016 και 
του ΠΔ 39/2017 (ΦΕΚ Α64/4.5.2017). 

13. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών για το έργο κατά τρόπο 
άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της 
συμβάσεως. Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά 
και οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος 
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βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της 
σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Ο Ανάδοχος τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από  τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ 
του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε 
υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο. 

14. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των 
προς παροχή υπηρεσιών. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται   να 
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου. Οι 
αλλοδαποί οικονομικοί φορείς, εφόσον  απαιτείται,  πρέπει να διαθέτουν  ειδική έγκριση ή 
να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους. 
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει τα ονοματεπώνυμα και τα επαγγελματικά 
προσόντα του προσωπικού στο οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης.  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν  γενικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών τουλάχιστο ίσο με το 200% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του/των  
προσφερόμενου/ων τμήματος/ων μη συμπεριλαμβανομένου/ων δικαιώματος/ων 
προαίρεσης και μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις τρεις τελευταίες οικονομικές 
χρήσεις πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2014,2015,2016) ήτοι: 
Α) σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης 
Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)»  ή  μόνο για το ΤΜΗΜΑ 2 «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου  Εσωτερικής Ασφάλειας  (TEA)»: 

 Έτος (2014) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 

 Έτος (2015) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 

 Έτος (2016) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 
Β) σε  περίπτωση υποβολής προσφοράς  και για τα δύο ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ( ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ 2) : 

 Έτος (2014) κύκλος εργασιών 360.000 νόμισμα ευρώ 

 Έτος (2015) κύκλος εργασιών 360.000 νόμισμα ευρώ 

 Έτος (2016) κύκλος εργασιών 360.000 νόμισμα ευρώ 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η  
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης. 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  απαιτείται κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού (2014,2015,2016), να έχουν 
υλοποιήσει παρόμοια έργα με το υπό ανάθεση έργο συνολικού ύψους τουλάχιστον στο 100% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης του/ων προσφερόμενου/ων  Τμήματος/ων χωρίς ΦΠΑ 
μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης  ήτοι  

α) συνολικού ύψους τουλάχιστον 90.000€ σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο 
για το Τμήμα 1 ή για το Τμήμα 2 , 

ΑΔΑ: 69Β4465ΧΙ8-Κ0Υ



β) συνολικού ύψους τουλάχιστον 180.000€ σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για 
τα δύο τμήματα (Τμήμα 1 και Τμήμα 2).   

 Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που, συνδυάζουν ενέργειες όπως οι παρακάτω: 

 αξιολογήσεις Επιχειρησιακών ή  άλλων Προγραμμάτων  και θεματικών αξιολογήσεων 
που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Mε τον όρο 
"Αξιολόγηση Επιχειρησιακών ή άλλων Προγραμμάτων" εννοούνται όλες οι 
αξιολογήσεις (ενδιάμεση αξιολόγηση, ενημερώσεις ενδιάμεσης αξιολόγησης, ex-ante, 
ex-post), Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών, περιφερειακών)  ή άλλων 
Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ανεξαρτήτως ταμείου χρηματοδότησης. Ομοίως ο όρος "Θεματικές αξιολογήσεις" 
αφορά σε αξιολογήσεις που αφορούν έργα συγκεκριμένων κατηγοριών  και 
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 σχεδιασμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. (με τον όρο "σχεδιασμού 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων", εννοούνται όλα τα έργα που αφορούν στην 
παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχεδιασμού στο πλαίσιο των ΚΠΣ ή του ΕΣΠΑ ή άλλων  
προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 

 στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, παρακολούθησης και 
διαχείρισης έργων αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο, 

β) να διαθέτουν  το απαιτούμενο προσωπικό για την διεκπεραίωση του υπό ανάθεσή 
έργου. Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να συστήσουν Ομάδα Έργου που θα 
απαρτίζεται από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την εξασφάλιση της 
επιτυχούς υλοποίησης του περιγραφόμενου έργου. Όλα τα στελέχη του υποψηφίου 
οικονομικού φορέα που θα αποτελέσουν την Ομάδα Έργου , θα έχουν τα ελάχιστα 
προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ  της παρούσας. 

Εάν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η 
ειδική τεχνική, επαγγελματική ικανότητα η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  

15. Παράταση σύμβασης 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής 
Παραλαβής του έργου, η συνολική διάρκεια της σύμβασης χωρίς αύξηση του συμβατικού 
τιμήματος και κατόπιν σχετικής προεγκρίσεως της Μονάδας Β της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ, μπορεί 
να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. 

16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 
Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 3.5 της διακήρυξης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου 
οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 

Η σύμβαση διέπεται από την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Διεθνούς 
Οργανισμού Εμπορίου. 

Γίνονται δεκτές η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονικές πληρωμές. 
17. Δημοσιότητα της Διακήρυξης 

 Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι η 29/05/2017. 
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 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), όπου έλαβε Αρıθµό 
Δıαδıκτυακής Ανάρτησης Μητρώου : 17PROC006276411 

 Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 
42041,1 

 Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 
περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος 
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό 
Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

o σε  δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π. Δ. 
118/2007 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 

o σε δύο εφημερίδες του τοπικού/περιφερειακού τύπου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3548/2007 

 H Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, 
στη διεύθυνση (URL):   www.amifisf.gr   

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
 
 

     
            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 
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