
 

 

 

 

Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την 

επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Ε.Π. Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του Έργου 1 

«Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης 

«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό 

ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π.  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 2014-2020 και του έργου 1 «Σύμβουλος 

Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της 

δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 

5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

Εσωτερικών και Άλλων Πόρων 2014-2020 

 

ΑΘΗΝΑ 2017 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης 

και Ένταξης & 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
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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: Δημήτριος Κανετάκης 
Τηλέφωνο: 210-32.56.553 
Φαξ: 210-32.56.559 
Εmail: dkanetakis@mnec.gr 

 

      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

                 Αθήνα, 11 / 05 / 2017 
                 Α.Π.: 463 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή 

Αναδόχου/ων για το έργο: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και το έργο: « Σύμβουλος Αξιολόγησης 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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) Α’ 98) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. 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.  

3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών". 

4. Την υπ’ αριθ. Υ173/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β/04-11-2016). 

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

6. Την υπ’ αριθ. Υ1197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016). 
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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. Τον 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. 

9. Την με αρ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, 

10. Την με αριθμ.πρωτ. 69292/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  
Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα  “Άρση απόσπασης, απόσπαση και ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π.». 

11. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως ισχύει. 

12. Το Ν. 3861/2010 (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” όπως ισχύει, 

13. Το ν. 3548/2007 (Α’68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

15. 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. 

16. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 160/Α/8-8-
2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

17. Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθ.C(2015) 9607 από 16.12.2015 εκτελεστική απόφαση 
της.  

19. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 
από 26.08.2015 τροποποίηση αυτής.  
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20. Το Ν. 4465/2017 (Α’/47/4-4-2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 
για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 57. 

21. Την με αριθμ.πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (Β’ 677/3-3-2017) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας 
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας». 

22. Την με αριθμ.πρωτ. 240/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΩΨ465ΧΙ8-43Γ) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου  Εσωτερικής Ασφάλειας  
(TEA)» με Κωδικό ΟΠΣ  5007599 από το Εθνικό Πρόγραμμα  «Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020». 

23. Την με αριθμ.πρωτ. 241/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΦΧΨ465ΧΙ8-033) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης (TAME)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007326 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 

24. Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920000 με τίτλο 
«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)». 

25. Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920001 με τίτλο 
«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)». 

26. Την υπ’ αριθμ. 50100/03-05-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Ξ465ΧΙ8-6ΕΟ) Απόφασης Έγκρισης Ένταξης 
στο ΠΔΕ 2017 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920000 
της ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920001 της 
ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ)».  

27. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και την 
εφαρμογή του Ε.Π. ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
και ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2014-2020. 

Αποφασίζουμε 

 

1. Την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με το 
άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου/ων για τα έργα:  

1.1. Τμήμα 1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ)», του έργου 1  «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 
του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και κριτήριο επιλογής τη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  τιμής. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
χωρίς δικαιώματος προαίρεσης (€90.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 
που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€21.600,00) και 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 
εκατόν έντεκα  χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€111.600,00). Το δικαίωμα προαίρεσης 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), πλέον του αναλογούντος 
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ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(€4.800,00). 

1.2. Τμήμα 2: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)», του 
έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της 
δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων και κριτήριο επιλογής τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ χωρίς δικαιώματος προαίρεσης 
(€90.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι ένα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€21.600,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% χωρίς δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε εκατόν έντεκα  χιλιάδες 
εξακόσια ευρώ (€111.600,00). Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€4.800,00). 

1.3. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο τμήματα συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (€220.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€52.800,00) και βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο τμήματα 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα δύο  
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€272.800,00). 

2. Την έκδοση και αποστολή περίληψης της Προκήρυξης προκειμένου να αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα Διαύγεια και να δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
καθώς και σε δύο εφημερίδες του τοπικού/περιφερειακού τύπου.  

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

4. Το δικαίωμα προαίρεσης για κάθε τμήμα της σύμβασης μπορεί να ασκηθεί εντός δύο 

ετών από την σύναψη της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 

προαίρεσης η διάρκεια  ορίζεται έως τρείς (3) μήνες από την σύναψη  της σχετικής 

σύμβασης προαίρεσης.  Ο προϋπολογισμός της προαίρεσης για κάθε τμήμα ανέρχεται 

στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 

που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€4.800,00) και 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός της προαίρεσης για 

κάθε τμήμα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€24.800,00). 

Ο προϋπολογισμός της προαίρεσης και για τα δύο τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που 

ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€9.600,00) και βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός της προαίρεσης και για τα δύο 

τμήματα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ (€49.600,00). 

5. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού θα περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος 
της διακήρυξης που θα εγκριθεί με επόμενη απόφαση. 

6. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές 
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υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η συνημμένη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013  (ΦΕΚ 120/Α/2013), ύστερα από την 
παρέλευση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημέρα αποστολής της 
περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

7. Η πλήρης Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. http://www.amifisf.gr 

8.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό 
Τεύχος Προκήρυξης. 

10. Ο διαγωνισμός και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,  η οποία θα οριστεί 
με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

11. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920000 της ΣΑΕ 
719/2 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 και του Εναρίθμου 
Έργου 2017ΣΕ71920001 της ΣΑΕ 719/2 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599. 

12. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της  Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., 
οδό Λέκκα 23-25, Τ.Κ 105 62 Αθήνα,  5ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, (τηλ: 00 30 
210 3256530, τηλεομοιοτυπία: 0030 210 3256559) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Η προκήρυξη διατίθεται 
επίσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, http://www.amifisf.gr. 

13. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ..Ε.Α.ΑΠ. Λέκκα 23-25,Τ.Κ 105 62  Αθήνα, κο Κανετάκη Δημήτριο τηλ: 
2103256553 email: dkanetakis@mnec.gr.  

14. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής θα απαντώνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα http://www.amifisf.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 

     
            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

 

Εσωτ. διανομή: 

- Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

- Φάκελο έργου 

- Μονάδες Α, Β, Γ  
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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: Δημήτριος Κανετάκης 
Τηλέφωνο: 210-32.56.553 
Φαξ: 210-32.56.559 
Εmail: dkanetakis@mnec.gr 

 

      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Ορθή επανάληψη 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  

                 Αθήνα, 26 / 05 / 2017 
                 Α.Π.: 559 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ : Έγκριση τεύχους Διακήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

επιλογή Αναδόχου/ων για το έργο: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και το έργο: « Σύμβουλος Αξιολόγησης 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

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) Α’ 98) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. 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.  

3. Το Π.Δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών". 

4. Την υπ’ αριθ. Υ173/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β/04-11-2016). 

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

6. Την υπ’ αριθ. Υ1197/2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 3722/Β/17-11-2016). 
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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. Τον 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. 

9. Την με αρ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης 
και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020, 

10. Την με αριθμ.πρωτ. 69292/30-06-2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,  
Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα  “Άρση απόσπασης, απόσπαση και ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Π.». 

11. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως ισχύει. 

12. Το Ν. 3861/2010 (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” όπως ισχύει, 

13. Το ν. 3548/2007 (Α’68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

14. Το Ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

15. 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. 

16. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 160/Α/8-8-
2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

17. Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

18. Την αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθ.C(2015) 9607 από 16.12.2015 εκτελεστική απόφαση 
της.  

19. Την υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση 
του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 
από 26.08.2015 τροποποίηση αυτής.  
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20. Το Ν. 4465/2017 (Α’/47/4-4-2017) «Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 
2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 
για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 57. 

21. Την με αριθμ.πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-2-2017 (Β’ 677/3-3-2017) Απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, 
έγκρισης και υλοποίησης Προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας 
και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 
Τεχνικής Βοήθειας». 

22. Την με αριθμ.πρωτ. 240/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΩΨ465ΧΙ8-43Γ) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου  Εσωτερικής Ασφάλειας  
(TEA)» με Κωδικό ΟΠΣ  5007599 από το Εθνικό Πρόγραμμα  «Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020». 

23. Την με αριθμ.πρωτ. 241/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΦΧΨ465ΧΙ8-033) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 
και Ένταξης (TAME)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007326 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020». 

24. Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920000 με τίτλο 
«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)». 

25. Τη ΣΑΕ 719/2 στην οποία περιλαμβάνεται το Ενάριθμο Έργο 2017ΣΕ71920001 με τίτλο 
«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)». 

26. Την υπ’ αριθμ. 50100/03-05-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Ξ465ΧΙ8-6ΕΟ) Απόφασης Έγκρισης Ένταξης 
στο ΠΔΕ 2017 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920000 
της ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» και του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920001 της 
ΣΑΕ 719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ)».  

27. Την υπ’ αριθμ. 463/11-05-2017 (ΑΔΑ: Ψ55Ι465ΧΙ8-ΒΦ1) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση  διενέργειας του διαγωνισμού 
για το έργο 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 
(TAME)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του ΕΠ Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και το έργο 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)»  κωδικό ΟΠΣ 5007599 του ΕΠ 
Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 2014-2020. 

28. Την υπ’ αριθμ. 479/16.05.2017 διατύπωση σύμφωνης γνώμης  της Μονάδας Β ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ για την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου 1 «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» της δράσης 
«Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης (TAME)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του ΕΠ Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020 και του έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (TEA)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)»  κωδικό ΟΠΣ 5007599 του ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και άλλων πόρων 2014-2020. 

29. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για τη διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχο και την 
εφαρμογή του Ε.Π. ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
και ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 2014-2020. 
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Αποφασίζουμε 

 

1. Την έγκριση του τεύχους Διακήρυξης ανοιχτού διεθνούς  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή Αναδόχου/ων για τα έργα:  

1.1. Τμήμα 1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ)», του έργου 1  «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης 
Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 
του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και κριτήριο επιλογής την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  τιμής. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(€90.000,00) χωρίς δικαιώματος προαίρεσης, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 
που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι ένα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€21.600,00) και 
βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% χωρίς δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε 
εκατόν έντεκα  χιλιάδες εξακόσια ευρώ (€111.600,00). Το δικαίωμα προαίρεσης 
ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), πλέον του αναλογούντος 
ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(€4.800,00). 

1.2. Τμήμα 2: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)», του 
έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της 
δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων και κριτήριο επιλογής τη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Ο προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (€90.000,00), χωρίς δικαιώματος 
προαίρεσης πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι ένα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€21.600,00) και βαρύνει την Αναθέτουσα 
Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% χωρίς δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται σε εκατόν έντεκα  χιλιάδες 
εξακόσια ευρώ (€111.600,00). Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που 
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€4.800,00). 

1.3. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο τμήματα συμπεριλαμβανομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (€220.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που ανέρχεται στο ποσό 
των πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€52.800,00) και βαρύνει την 
Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός και για τα δύο τμήματα 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης  και συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε διακόσιες εβδομήντα δύο  χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
(€272.800,00). 

2. Την έκδοση και αποστολή περίληψης της Προκήρυξης προκειμένου να αναρτηθεί στο 
πρόγραμμα Διαύγεια και να δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας 
καθώς και σε δύο εφημερίδες του τοπικού/περιφερειακού τύπου.  

3. Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

4. Το δικαίωμα προαίρεσης για κάθε τμήμα της σύμβασης μπορεί να ασκηθεί εντός δύο 

ετών από την σύναψη της αρχικής σύμβασης. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος 

προαίρεσης η διάρκεια  ορίζεται έως τρείς (3) μήνες από την σύναψη  της σχετικής 
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σύμβασης προαίρεσης.  Ο προϋπολογισμός της προαίρεσης για κάθε τμήμα ανέρχεται 

στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, 

που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€4.800,00) και 

βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός της προαίρεσης για 

κάθε τμήμα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€24.800,00). 

Ο προϋπολογισμός της προαίρεσης και για τα δύο τμήματα ανέρχεται στο ποσό των 

σαράντα χιλιάδων ευρώ (€40.000,00), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, που 

ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (€9.600,00) και βαρύνει την 

Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι, ο συνολικός προϋπολογισμός της προαίρεσης και για τα δύο 

τμήματα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες 

εξακόσια ευρώ (€49.600,00). 

5. Οι γενικοί και ειδικοί όροι του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στο  συνημμένο 
Τεύχος το οποίο είναι  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

6. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
που ορίζει η συνημμένη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013  (ΦΕΚ 120/Α/2013), ύστερα από την 
παρέλευση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημέρα αποστολής της 
περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

7. Η πλήρης Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. http://www.amifisf.gr 

8.  Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 
προσφέροντες για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

9. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις 
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αναλυτικό 
Τεύχος Προκήρυξης. 

10. Ο διαγωνισμός και η αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί από τριμελή 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών,  η οποία θα οριστεί 
με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

11. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920000 της ΣΑΕ 
719/2 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 και του Εναρίθμου 
Έργου 2017ΣΕ71920001 της ΣΑΕ 719/2 με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 5007599. 

12. Αντίγραφα της παρούσας, δίδονται από τα γραφεία της  Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π., 
οδό Λέκκα 23-25, Τ.Κ 105 62 Αθήνα,  5ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, (τηλ: 00 30 
210 3256530, τηλεομοιοτυπία: 0030 210 3256559) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται κόστος. Η προκήρυξη διατίθεται 
επίσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, http://www.amifisf.gr. 

13. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα προκήρυξη δίνονται από την Ε.Υ.ΣΥ.Δ. 
Τ.Α.Μ.Ε.Τ..Ε.Α.ΑΠ. Λέκκα 23-25,Τ.Κ 105 62  Αθήνα, κο Κανετάκη Δημήτριο τηλ: 
2103256553 email: dkanetakis@mnec.gr.  
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14. Οι ερωτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της 
Αναθέτουσας Αρχής θα απαντώνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα http://www.amifisf.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
   
 
 
 
 
            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Τεύχος Διακήρυξης 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

- Γραφείο Ειδικής Γραμματέα Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

 

Εσωτ. διανομή: 

- Γραφείο Προϊσταμένης Ε.Υ.ΣΥ.Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.  

- Φάκελο έργου 

- Μονάδες Α, Β, Γ  
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Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την 

επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών 

Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης των Ε.Π. Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και Ταμείου 

Εσωτερικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του Έργου 1 

«Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» της δράσης 

«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» με κωδικό 

ΟΠΣ 5007326 του Ε.Π.  Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης 

και Ένταξης 2014-2020 και του έργου 1 «Σύμβουλος 

Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» της 

δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» με κωδικό ΟΠΣ 

5007599 του Ε.Π. Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

Εσωτερικών και Άλλων Πόρων 2014-2020 

 

ΑΘΗΝΑ 2017 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης 

και Ένταξης & 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
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) 

ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΡΑΣΗ : Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), κωδικός ΟΠΣ 5007326 του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΕΡΓΟ 1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης (ΤΑΜΕ)»  
 
ΔΡΑΣΗ: Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ) κωδικός ΟΠΣ 5007599 του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΡΓΟ 1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

(ΤΕΑ)»  
 
ΤΜΗΜΑ 1: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
ΤΜΗΜΑ 2: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ  ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει  
τιμής 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 
(ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ 1: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
90.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,  
111.600,00 € με ΦΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1:  
20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
24.800,00€ με ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 1 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 
110.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
136.400,00€ με ΦΠΑ  
 
ΤΜΗΜΑ 2: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) 
90.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,  
111.600,00 € με ΦΠΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2:  
20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
24.800,00€ με ΦΠΑ  
ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ: 
110.000,00€ χωρίς ΦΠΑ 
136.400,00€ με ΦΠΑ  
 
ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2 ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
180.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,  
223.200,00 € με ΦΠΑ 
 
ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ 2 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
220.000,00 € χωρίς ΦΠΑ,  
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272.800,00 € με ΦΠΑ 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ 1: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΤΜΗΜΑ 2: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) 

έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1: 

έως τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 2: 

έως τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

ΤΜΗΜΑ 1: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης (ΤΑΜΕ) 
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από πόρους του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 
ΤΜΗΜΑ 2: Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ) 
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από πόρους του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

 24 / 06 / 2017  
εννέα (9) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ  
ΕΠΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

 27 / 06 / 2017 
έξι (6)  ημέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών 

ΕΝΑΡΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

02 / 06 / 2017 και ώρα 08:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 03 / 07 / 2017 και ώρα 15:00 π.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Τρείς (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. την  

07 / 07 / 2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  στα γραφεία της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ 

την 10 / 07 /2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης. 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
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αναφερόμενα στο Ν.4155/13  (ΦΕΚ 120/Α/2013) και στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΕ 
ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 

Τα δικαιολογητικά που σύμφωνα με την παρούσα πρέπει να 
υποβληθούν σε έντυπη μορφή  κατατίθενται στα γραφεία της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ επί της οδού ΛΕΚΚΑ 23-25, Τ.Κ. 105 62, ΑΘΗΝΑ 
(5ος όροφος γραφείο Πρωτοκόλλου) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης έργων 

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

Διεύθυνση: ΛΕΚΚΑ 23-25, Τ.Κ. 105 62, ΑΘΗΝΑ 

Υπεύθυνος επικοινωνίας 
Μονάδα Γ’ Οργάνωσης – Υποστήριξης &  Υλοποίησης Δράσεων 

Δημήτρης Κανετάκης, 210 3256553, dkanetakis@mnec.gr, 

Τηλ./Φαξ 
Τηλ.210-3256530 

Φαξ. 210-3256559 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

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

Ταχυδρομική διεύθυνση Λέκκα 23-25 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10562 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL30 

Τηλέφωνο 210 3256530 (κέντρο) 

Φαξ 210 3256559 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  sec.amifisf@mnec.gr  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.amifisf.gr  

Αρμόδιοι για πληροφορίες ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 

Μονάδα Γ’ Οργάνωσης – Υποστήριξης &  Υλοποίησης Δράσεων 

Δημήτρης Κανετάκης, 210 3256553, dkanetakis@mnec.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ)  και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι ο Συντονισμός και η Διαχείριση των 
συγχρηματοδοτούμενων Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας, και Άλλων Πόρων. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : 
www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.amifisf.gr  

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



  

- 8 - 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Κωδ. ΣΑΕ 
719/2.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (στο εξής ΠΔΕ) (αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΣΕ71920000 και αριθ. εναριθ. Έργου 
2017ΣΕ71920001). 

Η σύμβαση για το Τμήμα 1 περιλαμβάνεται στο έργο «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 «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. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

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) που περιγράφεται αναλυτικά 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας. 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.                

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 
διαχείρισης έργων 

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 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€) 
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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€). 

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. 

Προσφορές υποβάλλονται για ένα από τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ  ή και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ (ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ 2) μπορούν να ανατεθούν σε ξεχωριστούς ή σε έναν 
προσφέροντα.  

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας 
διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει της τιμής. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

 του ν. 4375/2016 (Α' 51) «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 180/29-06-2013), 
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 
Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,  , 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» όπως ισχύει,  

 του ν. 3861/2010 (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” όπως ισχύει, 

 του ν. 3548/2007 (Α’68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» όπως ισχύει,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία”,  

 του π.δ 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64) “Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών” 

 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων », 

 της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της 
Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), 

 της με αρ.137954/2016 (Β’ 4515)  Υπουργικής Απόφασης "Ρυθμίσεις για την παροχή 
Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 
από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016" , 

 της με αρ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-
2020, 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Υπουργικής Απόφασης “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 της με αρ. Αριθ. 5143/05-12-2014 (Β΄ 3335) Υπουργικής Απόφασης “Καθορισμός του τρόπου 
υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της 
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του 
άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) όπως ισχύει” όπως ισχύει, 

 της υπ’ αριθμ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει τροποποιηθεί 
με τις αριθ.C (9607)/16.12.2015 και C(2016) 7527/25.11.2016 εκτελεστικές αποφάσεις της. 
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 της υπ’ αριθμ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
έγκριση του Εθνικού Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων για την περίοδο από το 2014 έως το 2020, ως έχει 
διορθωθεί με την αριθ.C(2015) 6060/26.08.2015 απόφαση της, 

 της υπ’ αριθ. 42356/ΥΦ 776/18-4-2016 (ΦΕΚ 1121/Β/20.04.2016) ΥΑ 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, 

 της με αριθμ.πρωτ. 240/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΠΩΨ465ΧΙ8-43Γ) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου  Εσωτερικής Ασφάλειας  
(TEA)» με Κωδικό ΟΠΣ  5007599 από το Εθνικό Πρόγραμμα  «Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας 2014-2020», 

 της με αριθμ.πρωτ. 241/21-3-2017 (ΑΔΑ: ΨΦΧΨ465ΧΙ8-033) Συμφωνία Επιδότησης της 
Δράσης  «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης (TAME)» με Κωδικό ΟΠΣ 5007326 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020», 

 της υπ’ αριθμ. 50100/03-05-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Ξ465ΧΙ8-6ΕΟ) Απόφασης Έγκρισης Ένταξης στο 
ΠΔΕ 2017 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920000 της ΣΑΕ 
719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)», 

 της υπ’ αριθμ. 50100/03-05-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Ξ465ΧΙ8-6ΕΟ) Απόφασης Έγκρισης Ένταξης στο 
ΠΔΕ 2017 της ΓΓΔΕΠ-ΕΣΠΑ του Υπ.Οικ.Αν. του Εναρίθμου Έργου 2017ΣΕ71920001 της ΣΑΕ 
719/2, με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(ΤΕΑ)», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

 του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών", 

 της με αριθμ. Υ 173/04-11-2016 (Β΄ 3610) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτών Υπουργών, Υπουργών, Υφυπουργών», 

 της με αριθμ. Υ 197/16-11-2016 Απόφασης του Πρωθυπουργού  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Αλέξανδρο Χαρίτση», 

 της υπ’ αριθμ. 463/11-05-2017 (ΑΔΑ: Ψ55Ι465ΧΙ8-ΒΦ1) απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση  διενέργειας του διαγωνισμού για το 
έργο 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» της 
δράσης «Τεχνική Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης (TAME)» με κωδικό ΟΠΣ 5007326 του ΕΠ Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης 2014-2020 και το έργο 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 
(TEA)» της δράσης «Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας (TEA)»  κωδικό ΟΠΣ 5007599 του ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων 
πόρων 2014-2020, 

 της υπ’ αριθμ. 479/16.05.2017 διατύπωσης σύμφωνης γνώμης  της Μονάδας Β ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ για την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης του έργου 1 «Σύμβουλος 
Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» της δράσης «Τεχνική 
Βοήθεια-Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME)» με 
κωδικό ΟΠΣ 5007326 του ΕΠ Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 και 
του έργου 1 «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)» της δράσης 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



  

- 12 - 

«Τεχνική Βοήθεια - Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA)»  κωδικό 
ΟΠΣ 5007599 του ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων 2014-2020. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής  των προσφορών  μέσω του ΕΣΗΔΗΣ είναι η  

03 / 07 / 2017 και ώρα 15:00 

Η διαδικασία  της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 7η Ιουλίου, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ, τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών. Η διαδικασία της αποσφράγισης  
περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω στην παράγραφο 3.1.1. της παρούσας. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη  της παρούσας σύμβασης δημοσιεύτηκε την 01/06/2017 με αριθμό 
δημοσίευσης 2017/S 104-207656 
 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

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

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 :  

α) 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 και ειδικότερα στην 
Ναυτεμπορική και την Ημερησία  

β) σε δύο εφημερίδες του τοπικού/περιφερειακού τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3548/2007 και ειδικότερα στην Αμαρυσία και την Μαχητική Φωνή Χαλανδρίου. 

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)  

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

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στις ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες  βαρύνουν τον κωδικό Γ.7 
«Έξοδα Δημοσιεύσεων – Ανακοινώσεων» της Δράσης «Προμήθειες και λειτουργικά έξοδα της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ», με κωδικό MIS 5003105, που περιλαμβάνεται στη ΣΑΕ 719/2 βάσει της υπ’ 
αριθμ. 84299/08-08-2016 Απόφασης Έγκρισης Ένταξης στο ΠΔΕ 2016 (ΑΔΑ: 76Λ54653Ο7-9ΜΙ) 
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και της υπ’ αριθμ. 50100/03-05-2017 Απόφασης κατανομής χρηματοδότησης του Υπ.Οικ.Αν 
(ΑΔΑ: 6Η6Ξ465ΧΙ8-6Ε0).  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στις εφημερίδες του τοπικού/περιφερειακού τύπου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 βαρύνουν τον ανάδοχο.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους 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, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 η με αρ. 2017/S 104-207656 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 η παρούσα Διακήρυξη με τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
αυτής  

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

 οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις  που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της  
παρούσας διαδικασίας σύναψης ,  

 το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  
Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και 
στο Ν. 4412/2016.  

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. Η 
προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα στην Υπηρεσία  Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. και είναι αναρτημένη  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής):   
www.amifisf.gr.Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα στοιχεία των προσφορών, που απαιτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας να 
υποβληθούν και σε έντυπη μορφή  κατά τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, υποβάλλονται εντός σφραγισμένου 
φακέλου στο Πρωτόκολλο της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ επί της οδού Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62, 
Αθήνα, 5ος όροφος. 

 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο εννιά (9) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
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του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους 
που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο 
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ παρέχει  μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλους 
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή 
των προσφορών.  

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) 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 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. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα 
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη 
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό 
μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης 
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
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2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. 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 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. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, σύμφωνα με τα Υποδείγματα του  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό 
της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 
ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 
διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

2.  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 
19 των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 
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συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.   

4. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην 
παράγραφο 2.4.2 της παρούσας.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ 
του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης χωρίς ΦΠΑ και ανέρχεται  στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200,00€)  
ευρώ σε περίπτωση υποβολής προσφοράς μόνο για το ΤΜΗΜΑ 1 ή μόνο για  το ΤΜΗΜΑ 2 και 
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων (4.400,00€) ευρώ σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς και για τα δύο ΤΜΗΜΑΤΑ (1και 2). Η εγγύηση συμμετοχής συμπληρώνεται  
σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν 
στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 06/08/2018, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και 
της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά 
τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
2.2.3 έως 2.2.7, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
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2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη 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 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). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων 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 όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
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αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων 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. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  

(β) εάν 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 εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 
και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός 
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του 
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 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 προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν 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, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.8.2. της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση (β) της παρούσας παραγράφου, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας  

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

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 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 (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. 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, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της 
ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 
την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του 
άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. 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. 

 

2.2.4. Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

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. 
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2.2.5. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

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)»: 

1. Έτος (2014) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 

2. Έτος (2015) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 

3. Έτος (2016) κύκλος εργασιών 180.000 νόμισμα ευρώ 

Β) σε  περίπτωση υποβολής προσφοράς  και για τα δύο ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ( ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑ 2) : 

1. Έτος (2014) κύκλος εργασιών 360.000 νόμισμα ευρώ 

2. Έτος (2015) κύκλος εργασιών 360.000 νόμισμα ευρώ 

3. 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.  

 

2.2.6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

 

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 , 
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 
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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.  

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 
σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της 
παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό 
συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα 
ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως 
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

1) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παραγράφων 2.2.3.της παρούσας 
προκήρυξης για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να 
αποκλεισθούν, 
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2) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τα άρθρα 
2.2.4., 2.2.5.,2.2.6  της παρούσας προκήρυξης. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες  του Παραρτήματος ΙΙΙ και τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην  ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.    

Το ΕΕΕΣ αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού δεν ισχύει και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις 
κατάλληλες πληροφορίες, όπως απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη 
δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών 
δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε 
θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά. 

Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε 
μέλος της ένωσης προσώπων υποχρεούται να υποβάλει διακριτό ΕΕΕΣ.   

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 
τους φορείς αυτούς.  

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας 
υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του  το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και το τμήμα  αυτό υπερβαίνει το 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης  του προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή 
επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την  
παράγραφο  2.2.3 της παρούσας και  για τους υπεργολάβους.  

Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς.  

 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη 
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. Αν 
στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους, δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των 
δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα, εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός μηνός  που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των δικαιολογητικών της πρόσκλησης. Οι ένορκες 
βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να 
φέρουν ημερομηνία εντός μηνός που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής των 
δικαιολογητικών της πρόσκλησης. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.6). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης 
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων 
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 2.2.3.1. της παρούσας.  

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση (β) πιστοποιητικά που εκδίδονται από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και υπεύθυνη δήλωση του 
προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης -κύριας και 
επικουρικής - στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Ειδικότερα προσκομίζουν : 

β.1) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του 
οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. 

Αν 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. 

β.2)  για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση (β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκαταστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα το 
πιστοποιητικό ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, παύση εργασιών, πτωχευτικό συμβιβασμό, 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης  εκδίδεται από το 
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα και το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί 
υπό εκκαθάριση εκδίδεται από το οικείο πρωτοδικείο για τα νομικά πρόσωπα εκτός Α.Ε. και 
από το Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Περιφερειακές Ενότητες για τις Α.Ε. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα δε φέρουν πιστοποιητικό περί μη θέσης σε 
εκκαθάριση. 

β.3) για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 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 συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.8 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. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση (β) της παραγράφου 2.2.3.4. 

Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη 
πιστοποιητικά, η προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

1. Εφόσον  απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση/άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 
οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου/μητρώου, την ειδική έγκριση/ άδεια ή  
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου/Επαγγελματικού Μητρώου και το 
ειδικό επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την  ημερομηνία 
αποστολής της ειδοποίησης μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη προσκόμιση του πιστοποιητικού σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας . 
  

2. Εφόσον δεν απαιτείται, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο,  να διαθέτουν ειδική 
έγκριση/άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου/ 
μητρώου, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο 
πρόσφορο μέσο.  

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται:  

2.1. βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει  : α) η έναρξη 
εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου β) ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων του 
οικονομικού φορέα και  

2.2. ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά 
τους και  ότι δεν απαιτείται σύμφωνα με την χώρα εγκατάστασής τους να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού-επαγγελματικού επιμελητηρίου/μητρώου. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα που είναι εγκατεστημένος ο φορέας δεν εκδίδει  
πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στα ανωτέρω σημεία 1 και 2, το  πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 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, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Δημοσιευμένους Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος 

διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που υποχρεούνται στην έκδοση Ισολογισμών ή 

υπεύθυνη δήλωση περί του ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών  των τελευταίων τριών (3) 

διαχειριστικών χρήσεων πριν το έτος διενέργειας του διαγωνισμού, σε περίπτωση που δεν 

υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλόλητα του προσκομιζόμενου από τον 
οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας 
εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

Β.4.1.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο 

έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούμενη τριετία πριν το έτος διενέργειας του 

διαγωνισμού, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του 

παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό 

Η παρουσίαση των σχετικών έργων θα γίνει σύμφωνα με το υπόδειγμα: 

 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗ

Σ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦ

Η ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

(από – 

έως) 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟ

Σ (€) 

ΠΑΡΟΥΣ

Α ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπο-

λογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩ-

ΣΗΣ 

(τύπος & 

ημερομηνία

) 
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Β.4.2.Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που 

αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο 

o Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 

πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή ή πρωτόκολλο 

παραλαβής από την αρμόδια αρχή 

o Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου 

o Εάν το έργο  ο υποψήφιος οικονομικός φορέας το έχει υλοποιήσει ως μέλος Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του Συμφωνητικού που να 

αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του. 

Β.4.3.Δικαιολογητικά για τεκμηρίωση της τεχνικής ικανότητας της προτεινόμενης στελέχωσης 

της Ομάδας Έργου  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα : 

Β.4.3.1. Πίνακας με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας  Έργου (συμπεριλαμβανομένου 

του ΥΣΑ)  όπου θα περιγραφεί ο ρόλος τους στο προτεινόμενο Σχήμα Διοίκησης, θα δηλωθεί 

το γνωστικό αντικείμενο που θα καλύψουν, θα  δηλωθεί το ποσοστό συμμετοχής τους στο 

έργο και οι ανθρωπομήνες που θα αφιερώσουν ανά Φάση του έργου σύμφωνα με το 

ακόλουθο υπόδειγμα: 

Πίνακας 1 στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη 

του συνόλου της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΣΑ): 

Ονοματεπώνυμο  
Επωνυμία 
Μέλους 
Ένωσης  

Θέση 
στην 

Ομάδα 
Έργου 

Αρμοδιότητες 
/ καθήκοντα 

Δεξιότητες 
/ Γνωστικό 

πεδίο 

Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

Ποσοστό 
Συμμετοχής 

% 

       

       

       

       

    ΣΥΝΟΛΟ 
Α/Μ 

  

Όπου συμπληρώνεται : 

 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους 

της Ομάδας Έργου, 
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 Στη 2η στήλη «Μέλους Ένωσης»: το μέλος της ένωσης προσώπων στην οποία 

απασχολείται το στέλεχος (υποψηφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ένωση προσώπων 

σε ποιο από τα συμμετέχοντα μέλη της ένωσης ).  

 Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου  

 Στην 4η στήλη  «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά 

καθήκοντα που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου  

 Στην 5η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το γνωστικό 

πεδίο στο οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος και 

 Στην 6η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι 

ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση 

του υποψηφίου Αναδόχου. 

 Στην 7η στήλη «Ποσοστό συμμετοχής %» αναφέρεται το ποσοστό συμμετοχής % κάθε 

στελέχους σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Β.4.3.3.  Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων 
προσόντων της προτεινόμενης στελέχωσης της Ομάδας του Συμβούλου Αξιολόγησης (ΥΣΑ, 
Ομάδα Έργου)  σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ  της παρούσας προσκομίζουν τα 
παρακάτω αποδεικτικά στοιχεία κατά περίπτωση: 

Β.4.3.3.1 Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ):  

1.Τίτλος σπουδών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ,  

2.αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της 
παρούσας,  

3.βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 
περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε ανθρωπομήνες 
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη  εμπειρία,  

4.πιστοποιητικό καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας.  

 

Β.4.3.3.2 Ομάδα έργου (αποτελούμενη από τουλάχιστον πέντε(5) μέλη):  

1.Τίτλος σπουδών σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ,  

2.αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της 
παρούσας,  

3. βεβαιώσεις για τα αναφερόμενα στο ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα έργα από τις κατά 
περίπτωση Αναθέτουσες Αρχές ή Αναδόχους των έργων, με αναφορά σε ανθρωπομήνες 
απασχόλησης, που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη  εμπειρία,  

Η γνώση  της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται  ως 
εξής με την προσκόμιση: 

α) Κρατικού Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003 ή 
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β) πιστοποιητικών αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN              
ή 

γ)  πιστοποιητικών αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα 
από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την 
αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά 
γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας 
πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου 
Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται 
από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , 
είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της 
Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η 
μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.  

Σε περίπτωση που προσκομιστούν πιστοποιητικά για ανώτερο επίπεδο γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας από το ζητούμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας θεωρείται ότι η σχετική 
απαίτηση καλύπτεται. 

 

Β.4.3.3.3. Υπεύθυνες Δηλώσεις   

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τους ανωτέρω Πίνακες, θα πρέπει να καταθέσει 
υπεύθυνες δηλώσεις  του Ν. 1599/1986 όπως ισχύει με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής του ΥΣΑ και  των μελών της Ομάδας Έργου με τις οποίες θα δηλώνεται ότι 
αποδέχονται να συμμετάσχουν στην Ομάδα Έργου του υποψηφίου και να εργαστούν εφόσον 
αυτό απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και όπου αλλού τους ζητηθεί για 
όλο το διάστημα απασχόλησης τους στο έργο, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως το 
πέρας της διάρκειας του Έργου και ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους της παρούσας 
προκήρυξης. 

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων 
από τους υπογράφοντες (ΥΣΑ, Μέλη Ομάδας Έργου) αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο  της 
υπογραφής των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον 
φάκελο της προσφοράς  σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται  
και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά 
σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει 
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα. 

Περιγραφή τμήματος Έργου  
που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος  
να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία, Στοιχεία 
Επικοινωνίας, Νόμιμοι 
Εκπρόσωποι Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

Συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα,  ο προσφέρων οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

καταθέσει : 

α) Υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει τον Υπεργολάβο για το τμήμα του 

έργου που έχει δηλώσει στην προσφορά του. 
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β) Νόμιμα θεωρημένες υπεύθυνες δηλώσεις των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων, με 

τις οποίες θα δηλώνεται ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και ότι δεσμεύονται να  

υλοποιήσουν το τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού 

φορέα, εφόσον αυτός ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του. Εφόσον ο 

υπεργολάβος είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφερθούν τα εμπλεκόμενα φυσικά 

πρόσωπα και να προσκομιστούν οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμη θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής από τα πρόσωπα αυτά ότι αποδέχονται τη συνεργασία του 

υπεργολάβου με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα και ότι δεσμεύονται να  υλοποιήσουν το 

τμήμα της σύμβασης που περιγράφεται στην προσφορά του οικονομικού φορέα, εφόσον αυτός 

ανακηρυχθεί ανάδοχος, έως την πλήρη εκτέλεση του.  

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η ψηφιακή υπογραφή των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων 

των νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων αλλά η νόμιμη θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις με νόμιμα θεωρημένο το γνήσιο  της 

υπογραφής των υπογραφόντων επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf στον 

φάκελο της προσφοράς  σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3 της παρούσας και υπογράφονται  

και με ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να χρησιμοποιούν υπεργολάβους, 
μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 
μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 
εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 
πρέπει να καταθέσει: 

1.αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού (ενδείκνυται η προσκόμιση  επικυρωμένου 
αντιγράφου του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού εφόσον υπάρχει) ή άλλου 
αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νομικού προσώπου του 
διαγωνιζόμενου και τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα, κατά περίπτωση, ΦΕΚ 
δημοσίευσης, όπου αυτά προβλέπονται, 
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2. στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να  προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση αυτού,  ήτοι όλα 
τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και 
τα ισχύοντα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιριών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

3. στοιχεία και έγγραφα με τα οποία να εγκρίνεται η συμμετοχή στον διαγωνισμό και  δίνεται 
εξουσιοδότηση για την υπογραφή  και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει 
ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα την προσφορά και τα λοιπά  
απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού 

4. πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης του νομικού προσώπου. Ειδικότερα προσκομίζεται:  

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας, το οποίο  πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις(3) μήνες 
πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Ο.Ε., Ε.Ε.,Ι.Κ.Ε.: 

πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού/μη λύσης της εταιρείας 

Σε περίπτωση εγκατάστασης των οικονομικών φορέων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά 
σύστασής εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 
από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι φυσικό πρόσωπο πρέπει να καταθέσει βεβαίωση 
έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ). 

Σε περίπτωση ενώσεως προσώπων ή κοινοπραξίας προσκομίζονται τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 
προσώπων ή κοινοπραξία και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται κατωτέρω στο σημείο Β.7. 
της παρούσας παραγράφου 
 

Β.6. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους 
αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το 
σκοπό αυτό.  

Ως προτεινόμενα μέσα για την απόδειξη της ως άνω δέσμευσης  αναφέρονται τα κάτωθι: 
 

α) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου με 
τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα 
στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να 
προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα 
μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση 
των μέσων αυτών.  

β) Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 
1. Απόφαση των αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, 
περί της δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα οικονομικό φορέα τους 
αναγκαίους οικονομικούς/τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής/τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του 
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Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

2. Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στο οποίο θα 
προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή 
πόρων του τρίτου που επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του 
οποίου θα προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι 
σε θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.  

3. Νομιμοποιητικά έγγραφα του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους (ισχύον 
καταστατικό, τυχόν τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης). 

 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων Β.1-Β.6 της παρούσας 
παραγράφου (2.2.8.2), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, καθώς και 
τα αναφερόμενα παρακάτω, για κάθε μέλος της ένωσης /κοινοπραξίας:   

α) Πρακτικό Απόφασης του διοικούντος το νομικό πρόσωπο οργάνου, με το οποίο: 

- εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, 

- εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, οι 
οποίες πρέπει να αναφέρονται ονομαστικά, 

- ορίζεται κοινός νόμιμος εκπρόσωπος της ένωσης/κοινοπραξίας για το διαγωνισμό, 

- ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο, 

- ορίζεται ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι και εφόσον δεν έχουν συστήσει 
κοινοπραξία με δική τους πρωτοβουλία, θα συστήσουν, εφόσον τους ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική 
νομοθεσία ή εταιρεία του εμπορικού δικαίου, 

- ορίζεται ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που 
προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη, ή η εταιρεία θα συσταθεί με σκοπό μεταξύ 
άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα Προκήρυξη 
Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση αριθμού φορολογικού 
μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

- ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρο έκαστο από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής, 

- ορίζεται ότι τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 

β) Συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας, με το οποίο ορίζεται: 

- το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης/κοινοπραξίας στο έργο, 

- ότι αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό και την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών της σύμβασης του 
παρόντος διαγωνισμού, εφόσον τους ανατεθεί,  

- τον κοινό νόμιμο εκπρόσωπο της ένωσης/ κοινοπραξίας για το διαγωνισμό, 

γ) Νόμιμη εξουσιοδότηση του κοινού εκπροσώπου της ένωσης/κοινοπραξίας.  
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής. 

2.3.2 Κατάταξη προσφορών  

Η κατάταξη των προσφορών γίνεται βάσει  της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής 
άποψης προσφοράς βάσει τιμής  για κάθε ΤΜΗΜΑ της σύμβασης που προκηρύσσεται με την 
παρούσα. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ της 
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά ΤΜΗΜΑ.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, 
είτε από κοινό εκπρόσωπό 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. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη που ορίζεται στην παράγραφο 1.5. της παρούσας 
διακήρυξης, στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μεταφράσή τους στην 
ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και τα αναφερόμενα στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Οι οικονομικοί φορείς,  αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 
«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
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απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω 
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω 
Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παράγραφο 2.4.3. της παρούσας.  

 (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παράγραφο 2.4.4. 
της παρούσας.  

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



  

- 35 - 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική 
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια 
το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο 
θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf]  
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής με εξαίρεση τις 
υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου Β.4.3.3.3 της παρούσας. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. 
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση 
από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή με εξαίρεση τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου Β.4.3.3.3, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να 
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 Σε περίπτωση υποβολής μόνο έντυπης προσφοράς, αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και ως 
εκ τούτου ο σχετικός φάκελος δεν θα αποσφραγίζεται και θα επιστρέφεται στον 
προσφέροντα.  

 Ο σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει έγγραφα που πρέπει να κατατεθούν και εντύπως 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει απαραίτητα να φέρει 
τον αριθμό του συστημικού διαγωνισμού για τον οποίο υποβάλλεται προσφορά, την επωνυμία 
και τη διεύθυνση καθώς και τον αριθμό του συστημικού διαγωνισμού που έχει λάβει στο 
ΕΣΗΔΗΣ  και το τμήμα του υπό ανάθεση έργου για το οποίο υποβάλλεται προσφορά, την 
επωνυμία και την διεύθυνση καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαγωνιζομένου (σε περίπτωση Ένωσης 
Προσώπων/Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αυτά για όλα τα μέλη της), 
καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΟ: …./2017 

 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ……………….  της δράσης 
…………με κωδικό ΟΠΣ …….. του ΕΠ…………………. (συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο 
ανάλογα με το Τμήμα του υπό ανάθεση έργου για το οποίο υποβάλλει προσφορά) 
ΑΦΟΡΑ ΣΕ …………………….. (συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο 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) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2017 
Αριθμός συστημικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ: 42041,1  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../…… 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 

 
Δεν  πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 
αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά 
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
Η  ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε 
εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει 
ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 , το άρθρο 2.2.8.1 της παρούσας διακήρυξης και 

 β) την εγγύηση συμμετοχής,  

όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ).  

Το εν λόγω πρότυπο, όπως έχει οριστεί από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, υποβάλλεται 
συμπληρωμένο μαζί με την προσφορά, σε μορφή pdf και ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρ. 73 του ν.4412/16.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο 
XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την 
απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF.  Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία 
eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». 
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Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του 
διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να 
δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον 
εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές 
απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και 
να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα του  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI της παρούσας. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από  
κοινό εκπρόσωπό 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. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 
ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το 
άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 
τους φορείς αυτούς.  

Στην περίπτωση που από προσφέροντα οικονομικό φορέα γίνεται επίκληση των 
δυνατοτήτων ενός ή περισσότερων φορέων, ο τρίτος οικονομικός φορέας του οποίου τις 
δυνατότητες επικαλείται ο προσφέρων υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 
Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του  το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται 
να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο  και το τμήμα  αυτό υπερβαίνει το 30% της 
συνολικής αξίας της σύμβασης  του προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή 
επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και  για τους υπεργολάβους. 

Σε κάθε περίπτωση αυτή , ο υπεργολάβος υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ 
κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του.  

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 
που έχουν τεθεί από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι και ΙΙ της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της υπεργολαβίας που προτίθενται να αναθέσουν 
σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.3. της παρούσας και σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του  Παραρτήματος  V της παρούσας.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του  Παραρτήματος  V της παρούσας .  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 
υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

 β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 
102 του ν. 4412/2016 και  του άρθρου 3.1.1. της παρούσας 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης του/ων προσφερόμενου/ων τμήματος/ 
τμημάτων  που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παράγραφο 1.3 
της παρούσας.  

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ για κάθε προσφερόμενο Τμήμα σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της 
Οικονομικής Προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V της παρούσας θα λαμβάνεται υπ’ όψη για τη 
σύγκριση των προσφορών. 

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

υπερισχύει η τιμή μονάδας.  

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

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι 

Ανάδοχοι δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση 

αυτή να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε οικονομικοί φορείας  

υποχρεούνται να τα παρέχουν. 

Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να 

περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος . 
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Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι οικονομικοί φορείς είναι  υποχρεωμένοι να 

συμπληρώσουν τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σύμφωνα με το υπόδειγμα 

οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V της παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει 

συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Παραρτήματος V της παρούσας  οι προσφορές θα απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Αν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η 
οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα V της παρούσας, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στον (υπο) φάκελο οικονομική προσφορά την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά 
του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει στο Παράρτημα V της παρούσας σε μορφή pdf.  

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
12 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 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 και την εγγύηση συμμετοχής 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. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών 
συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, 
τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
κατακύρωσης) της παρούσας, 

β) 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 την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει  υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 
παρούσας (περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 
οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της σύμβασης. 

θ) η οποία υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του/ων προσφερόμενου/ων τμήματος/ων 
συμπεριλαμβανομένου/ων του/ων δικαιώματος/ων προαίρεσης του άρθρου 1.3. της παρούσας 

ι) για την οποία δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η 
οικονομική προσφορά σύμφωνα με τους ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του 
Παραρτήματος V της παρούσας.  
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 07/07/2017 και ώρα 10:00πμ, τέσσερις (04) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  

 Φυσική Αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού αναδόχου με τα επικαιροποιημένα  
δικαιολογητικά  κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.3. της παρούσας 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά 
τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
εμπιστευτικές. 

Η αποσφράγιση των υποβληθέντων σε έντυπη μορφή  των στοιχείων και δικαιολογητικών  
για τη συμμετοχή των οικονομικών προσφερόντων στην διαγωνιστική διαδικασία των 
προσφορών θα γίνεται  δημοσίως για κάθε στάδιο του διαγωνισμού μετά την ηλεκτρονική 
αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών στα γραφεία της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ, επί της 
οδού Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα σε ημέρα και ώρα για την οποία θα αποστέλλεται 
σχετική ειδοποίηση μέσω του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες που 
συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.  

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να 
διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως 
δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο 
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), μεταφράσεων 
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και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της 
προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, 
δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε 
συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, 
ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα 
σε εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει 
ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. Η 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 
 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή  Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.  

β) Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη 
των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών 
προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης της παρούσας.  

Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια γίνονται σε ένα ενιαίο στάδιο.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται 
κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση που αποστέλλεται μέσω του 
συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στους προσφέροντες  των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές στα 
προηγούμενα κατά ως άνω στάδια α’ και β’. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά 
τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  
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Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ.  

Επίσης, κάθε πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής, ανά επιμέρους στάδιο, εγκρίνεται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, κοινοποιώντας ταυτόχρονα 
την σχετική απόφαση/αποφάσεις μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 
3.4. της παρούσας.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, 
η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το 
κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά 
ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 
ενώπιον της Επιτροπής  του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας 
διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7  αυτής.   
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση 
από αυτόν  σε έντυπη  μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2. και 2.4.2. της παρούσας. Η αποσφράγιση 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.1. της παρούσας. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν. 
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Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, 
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ήταν ψευδή ή ανακριβή ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές 
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την 
δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως 
εκπτώτου.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω 
του συστήματος και με κάθε πρόσφορο τρόπο όπως τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
επί αποδείξει .   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές 
λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου στα γραφεία της 
αναθέτουσας αρχής επί της οδού Λέκκα 23-25 εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 
ημέρα που κοινοποιήθηκε σε αυτούς επί αποδείξει η απόφαση κατακύρωσης. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας 
και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
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β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 

Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 
3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα σχετικά δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. μετά από σχετική 
πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Η αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, η υποβολή και η 
αποσφράγιση των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης της παραγράφου 
2.2.8.2 της παρούσας γίνεται εκτός του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ σε έντυπη μορφή σύμφωνα 
με τις  παραγράφους 2.4 και 3.1. της παρούσας. Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά 
ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι 
προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την παρούσα,  η Επιτροπή 
συντάσσει σχετικό πρακτικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και  την κοινοποίηση της 
απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με 
σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. Η απόφαση έγκρισης του 
ανωτέρω πρακτικού και η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον 
προσωρινό ανάδοχο.    

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης και κατόπιν 
παροχής σύμφωνης γνώμης για την διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης από την Μονάδα Β 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής 
Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων 
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για 
την προγραμματική περίοδο 2014-2020,η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ προσκαλεί τον ανάδοχο να 
προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής.  

 3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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”. 
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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). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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. 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, έχει ισχύ αορίστου χρόνου και κατατίθεται κατά την 
υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στο 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της παρούσας και 
της  σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά  και επιστρέφεται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με την παρούσα 
διακήρυξη και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. 

 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης-Υποχρεώσεις Αναδόχου 

4.3.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών για το έργο 
……………………(αναγράφεται η ονομασία του ανατιθέμενου ΤΜΗΜΑΤΟΣ) κατά τρόπο άρτιο και 
είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για 
την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Ανάδοχος 
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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. 
4.3.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και 
οποιαδήποτε άλλα μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται 
με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως 
αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και 
ημερομισθίων του προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, 
ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και 
γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ 
του Δημοσίου ή τρίτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  
4.3.3. 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.  
4.3.4. Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή από τις 
εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει, από τις εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα σημεία 
εντός ή εκτός Ελλάδας προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου.  
4.3.5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό 
επικοινωνιών, modems, κ.λπ..). 
4.3.6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά 
με την Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ), υποχρεούται δε να 
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 
4.3.7. Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και 
να ενεργεί κατ' εντολή και λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες 
αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης ή/και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά 
στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από γραπτή έγκρισή της. 
4.3.8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο 
Έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική 
λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
4.3.9. 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. 
4.3.10. 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 
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δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές 
ρήτρες σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα  στο άρθρο 10 της παρούσας ή ακόμη  και να 
καταγγείλει τη σύμβαση. 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. 
4.3.11. Ο Ανάδοχος 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. 
4.3.12. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση 
για ζημίες που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, καθώς και έναντι 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από 
αυτές ή σε σχέση με αυτές. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
4.3.13. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 
Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και 
το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη 
παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται. 
4.3.14. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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.  
4.3.15. 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. 
4.3.16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 
ειδικής εκκαθάρισης του Αναδόχου ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή έκδοσης τελεσίδικης 
καταδικαστικής απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του ίδιου του Αναδόχου( 
εφόσον ο ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο)  για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο άρθρο 
73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 αδικημάτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση.  
4.3.17. (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 Διακήρυξη 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. 
4.3.18.(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας 
ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
4.3.19.(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Σε περίπτωση λύσης, 
πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης ή άλλης 
ανάλογης κατάστασης 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 
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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.  
4.3.20. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και 
ευθύνες, δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. 
4.3.21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται 
από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του 
Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ του Εθνικού 
Προγράμματος Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (αναγράφεται ο τίτλος του 
αντίστοιχου Εθνικού Προγράμματος ανάλογα με το ανατιθέμενο τμήμα) ,  και χρηματοδοτείται 
σε ποσοστό 100% από πόρους τεχνικής βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης/ Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων( αναγράφεται ο τίτλος του Ταμείου ανάλογα 
με το ανατιθέμενο τμήμα) και ο Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να 
παραθέτει τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο 
χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Ανάδοχος υπόκειται σε 
ποινική ρήτρα 2% επί της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς ΦΠΑ, η οποία δεν αίρεται, για 
κάθε ημέρα που καθυστερεί να συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωσή του. 

 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης  

4.4.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής και της παροχής σύμφωνης γνώμης /προεγκρίσεως της τροποποίησης από 
την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 46 της υπ’ αριθμ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) 
Υπουργικής Απόφασης 

4.4.2. Η αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 

του Ν. 4412/2016 με διαπραγμάτευση  από τον Ανάδοχο του κάθε ανατιθέμενου Τμήματος  

(Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) την επανάληψη μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών των Παραδοτέων 

Γ και Δ του κάθε ανατιθέμενου τμήματος  στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Εθνικών 

Προγραμμάτων με συμβατικό τίμημα έως 20.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.800 ευρώ με ΦΠΑ 

24%. Η επανάληψη της παροχής των υπηρεσιών των ως άνω παραδοτέων του κάθε 

ανατιθέμενου τμήματος θα γίνει για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προαίρεσης. Η άσκηση του προαναφερθέντος 

δικαιώματος από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει μέσα σε δύο (2) έτη από την σύναψη της 

αρχικής σύμβασης.   

 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του 
άρθρου 133 του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον: 

α) 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,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην παράγραφο 
2.2.3. της παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) προβλέπεται σε επιμέρους ρυθμίσεις της παρούσας.  

 

4.6 Ανωτέρα Βία 

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. 
 

4.7 Εκχώρηση-Υποκατάσταση 

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και 
δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η 
εκχώρηση της είσπραξης της αμοιβής του Αναδόχου, μετά την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής  
κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου σε αναγνωρισμένο 
πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, εφόσον τηρηθεί η σχετική νόμιμη διαδικασία κατά τον 
Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού (άρθρο 145 Ν. 4270/2014) όπως εκάστοτε ισχύει. Εάν το 
συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε πιστωτικό ίδρυμα, 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 του πιστωτικού ιδρύματος  το εκχωρούμενο 
τίμημα, η Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως πιστωτικού ιδρύματος.  
2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση του έργου.  
Επιτρέπεται η υποκατάσταση του Αναδόχου  στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από νέο 
Ανάδοχο συνεπεία ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης  ή 
καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών από  άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 
υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και 
δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/2016 . 

4.8 Εμπιστευτικότητα 

1.Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν 
αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 
υλοποίηση του Έργου ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων 
λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του 
και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

2.Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσή του, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.5. της 
παρούσας και να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης 
των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

3.Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη 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 κανέναν τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συναίνεση.  
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4.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ 
αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης 
του Έργου ή του Αναδόχου.  

5.Το σύνολο των παραδοτέων του Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου περιέρχονται στην 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση 
του περιεχομένου των εκθέσεων και των λοιπών αναφορών, ειδικών μελετών κλπ που θα 
συντάξει συμπεριλαμβανομένης και της δημοσίευσης τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.9 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

1.Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια 
του παρόντος έργου  θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει 
το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και οι εξουσίες που απορρέουν από αυτά ρητώς εκχωρούνται στην Αναθέτουσα 
Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα 
σύμβαση. Όλο το υλικό που παράγεται θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον 
Ανάδοχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα 
του, αλλά και κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Η μεταβίβαση πάσης 
φύσεως δικαιωμάτων επί του υλικού επέρχεται με την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής. Όλα 
τα παραδοτέα, οι μελέτες, τα στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το  έργο 
που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του έργου θα αποτελούν αποκλειστική 
ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορεί να τα νέμεται, χρησιμοποιεί και 
εκμεταλλεύεται κατά βούληση. 

2.Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των παραδοτέων του 
έργου ή των δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των 
παραδοτέων του, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και 
εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

3.Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να 
καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής 
δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή 
για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω 
αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

4. Σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο, ισχύουν 
οι ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

 Ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και  
πολιτιστικά θέματα» όπως ισχύει 

 Το Άρθρο 7 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84) «Εναρμόνιση με την οδηγία 96/9/Ε0Κ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη 
νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις»  όπως ισχύει 

 Ο Ν. 3184/2003 (ΦΕΚ Α’ 228) «Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού  
Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία» όπως ισχύει 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο  για κάθε ΤΜΗΜΑ 
(ΤΜΗΜΑ 1 ή ΤΜΗΜΑ 2):  

α)Το 20 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Α από την 
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i)  την εμπρόθεσμη παράδοσή 
του και ii)την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

β)Το 30 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Β από την 
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i)  την εμπρόθεσμη παράδοσή 
του και ii)την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

γ)Το 35% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Γ από την 
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή 
του και ii)την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

δ)Το 15 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Δ από την 
Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή 
του και ii)την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία 
του Παραδοτέου που παραλήφθηκε οριστικά ως ανωτέρω. Για την σταδιακή αποδέσμευση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής 
του Έργου και απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 6.3. της παρούσας και στη σύμβαση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του 
έργου σύμφωνα με την παράγραφο 6.3. της παρούσας και την εκκαθάριση τυχόν 
απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση  προσώπων, η καταβολή  του συμβατικού τιμήματος 
θα γίνει στο κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά και κατά το ποσοστό  συμμετοχής του στην 
Ένωση. Για την καταβολή του τιμήματος, το κάθε μέλος της Ένωσης εκδίδει και προσκομίζει 
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών και υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα νόμιμα 
παραστατικά και δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 
200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα μέλη της Ένωσης 
βαρύνονται με κάθε φόρο, παρακράτηση φόρου και εισφορά για την οποία σύμφωνα με το 
νόμο είναι υπόχρεοι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Ειδικότερα επιβάλλεται : 
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του Ν. 4412/2016. 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και 
κρατήσεων Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις  τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές 
της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του  
αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Παραλαβής, η οποία τον καλεί υποχρεωτικά  για παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η  ολική 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο 
προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση: α) όταν το παραδοτέο δεν 
παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής β) συντρέχουν λόγοι 
ανωτέρας βίας. 

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης και μέχρι  την λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
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ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια 
και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 
ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής). 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή.   

5.4 Υπεργολαβία  

 

5.4.1. Σε περίπτωση  υπεργολαβίας η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του 
Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

5.4.2. Σε περίπτωση υπεργολαβίας  μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την 
εκτέλεσή της ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή 
των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί στην 
εκτέλεση της σύμβασης . 

5.4.3. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η 
αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας κατά την ανάθεση της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).Όταν οι υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της 
σύμβασης προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2. της παρούσας αντί του 
ΕΕΕΣ. 

5.4.4. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
του. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,ΠΑΡΑΛΑΒΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης για κάθε ΤΜΗΜΑ   (ΤΜΗΜΑ 1 ή ΤΜΗΜΑ 
2) του υπό ανάθεση έργου και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την Μονάδα Γ’ της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ και από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του Έργου (ΕΠΕ) που θα συγκροτηθεί 
για το σκοπό αυτό, οι οποίες και θα εισηγούνται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και της υπ’ αριθμ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ2451 
Β/09-08-2016) Υπουργικής Απόφασης.  

6.1.2. Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την 
Μονάδα Γ΄ της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ καθώς και από την αρμόδια Επιτροπή  Παραλαβής Έργου 
(Ε.Π.Ε.) που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό, από τις οποίες θα καθοδηγείται και λαμβάνει 
οδηγίες.  

6.1.3. Για τον έλεγχο της υλοποίησης και της εκτέλεσης των προβλέψεων της Σύμβασης, της 
πορείας του Έργου, καθώς και την παραλαβή των παραδοτέων, υπεύθυνη είναι τόσο η ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ όσο και η ΕΠΕ. Η ΕΠΕ ή/και ο Πρόεδρος της ΕΠΕ ή/και ο προϊστάμενος της ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΑΑΠ 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.  

 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης  για κάθε Τμήμα  του υπό ανάθεση έργου (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2)  
ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Για την υποβολή των παραδοτέων ανά Τμήμα του υπό ανάθεση έργου (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) 
ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες  ως εξής:  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Χρόνος υποβολής από την υπογραφή 
σύμβασης Τμήμα 1 (ΕΠ ΤΑΜΕ) Τμήμα 2 (ΕΠ ΤΕΑ) 

Α.  Εισαγωγική Αναφορά / 
Μεθοδολογία της 
Αξιολόγησης 

Α.  Εισαγωγική Αναφορά / 
Μεθοδολογία της 
Αξιολόγησης 

1 μήνας 

Β. Ενδιάμεση Αναφορά 
Αξιολόγησης 

Β. Ενδιάμεση Αναφορά 
Αξιολόγησης 

3 μήνες 

Γ. Έκθεση Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  

Γ. Έκθεση Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  

4 μήνες 

Δ. Ενδιάμεση Δ. Ενδιάμεση Αναθεώρηση 
6 μήνες 
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Αναθεώρηση ΕΠ ΕΠ 

 

6.2.2. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης χωρίς να υποβληθούν στην ΕΥΣΥΔ 
ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ  τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με την 
παράγραφο 5.2. της παρούσας και τις ρυθμίσεις της σύμβασης .   

6.2.3. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας 
της σύμβασης, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 
4412/2016, το άρθρο 5.2.2 της παρούσας και τις ρυθμίσεις της σύμβασης . 

6.2.4.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 σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ2451 Β) Υ.Α., μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% 
αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της 
διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 
εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να 
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος. 
 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή 
Παραλαβής (ΕΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις 
της Επιτροπής Παραλαβής, το έργο της οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον 

Ανάδοχο και η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων. 

iii. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον 

Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το 

συμφωνηθέν τίμημα.  

Για την παραλαβή του των παραδοτέων ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:  

1.1.Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εξετάζει και 
διαβιβάζει εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων 
ημερών από την ημερομηνία λήψης τους. 

1.2. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, 
χωρίς η ΕΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται 
παραληφθέντα και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο χρονικό 
διάστημα θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Ανάδοχος τότε δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή 
της αμοιβής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω στην παράγραφο 5.1. της παρούσας. 

1.3. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) 
Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη 
ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη 
συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 
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1.4. Στην περίπτωση υποβολής  παρατηρήσεων επί των Παραδοτέων, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, 
σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών 
παρατηρήσεων της ΕΠΕ. Εάν το επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την 
κρίση της ΕΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργασίμων 
ημερών είτε να επαναλάβει την διαδικασία αποστολής νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε 
να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου 
ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η προηγούμενη προθεσμία 
των δέκα (10) εργασίμων ημερών, τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα. 

1.5.Στην περίπτωση που κοινοποιηθούν στον ανάδοχο επισημάνσεις μη ικανοποιητικής 
παροχής υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων 
υπηρεσιών του. Εάν η ΕΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών 
από τον Ανάδοχο, έχει το δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.5. της παρούσας και τις ρυθμίσεις της σύμβασης. 

1.6. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΕ, 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 στην παρούσα παράγραφο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν 
κατά την υλοποίηση του έργου. 

1.7. Η ΕΠΕ μπορεί: α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν 

παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας, β) να απορρίψει το παραδοτέο ή να 

ζητήσει την αντικατάστασή του σύμφωνα με την παράγραφο 6.4. της παρούσας.  

1.8. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη υποβολή κάθε παραδοτέου και του 
συνόλου των παραδοτέων , 2ον) την ολοκλήρωση του έργου   και αφού ελέγξει και αναφέρει 
ρητά την καλή εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,  
την πραγματοποίηση των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση 
των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο 
οριστικής  παραλαβής κάθε  παραδοτέου και του συνόλου των παραδοτέων έργου, εις τριπλούν 
και το διαβιβάζει στην Μονάδα Γ της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραδοτέου ή του συνόλου του έργου   
εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

6.3.2. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο ανάδοχος.   

6.3.3. Αν η Επιτροπή Παραλαβής  κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

6.3.4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με 
αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 
παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής  υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
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6.3.5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάσσεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο  εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση 
ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016.  

6.3.7.Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής  
ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής και  κατόπιν προεγκρίσεως της Μονάδας Β 
της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ2451 Β) Υ.Α., μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 
απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 
μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με την παράγραφο της 
παρούσας και τις διατάξεις της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΡΟΣ Α –ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στις 16 Απριλίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενέκρινε τον Κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 514/2014, περί καθορισμού γενικών διατάξεων όσον αφορά 
το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της 
Αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της 
διαχείρισης κρίσεων.  

Με την με αριθμ. Πρωτ. C(2015)5313/31-7-2015 Απόφαση, η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. Στις 16 Δεκεμβρίου 2015 
και στις 25 Νοεμβρίου 2016 το Εθνικό Πρόγραμμα τροποποιήθηκε με τις αριθ.C 
(9607)/16.12.2015 και C(2016) 7527/25.11.2016 αντίστοιχα εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής. 

Στις 31 Ιουλίου 2015, με την με αριθμ. Πρωτ. C(2015)5312/31-7-2015 Απόφαση η Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το Εθνικό Πρόγραμμα της Ελλάδας για την ενίσχυση από το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. 

Στο  πλαίσιο του Κανονισμού 514/2014 και ειδικότερα στα άρθρα 56 και 57 προβλέπεται η 
πραγματοποίηση αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Προγραμμάτων αυτών. 

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στις Αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Εθνικών 
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ΤΕΑ) περιόδου 2014-2020. 

 

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 Α. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΤΑΜΕ) 2014-
2020 

Γενικός στόχος του Ταμείου (Καν ΕΕ 516/2014) είναι να συμβάλει στην αποτελεσματική 
διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και στην εφαρμογή, την ενίσχυση και την 
ανάπτυξη της κοινής πολιτικής ασύλου, της επικουρικής προστασίας και της προσωρινής 
προστασίας και της κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων 
και των αρχών που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου του, το Ταμείο συνεισφέρει στους ακόλουθους κοινούς 
ειδικούς στόχους:  

α) την ενίσχυση και ανάπτυξη όλων των πτυχών του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης·  

β) στήριξη της νόμιμης μετανάστευσης προς τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις οικονομικές και 
κοινωνικές τους ανάγκες όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση της 
ακεραιότητας των συστημάτων μετανάστευσης των κρατών μελών, και προώθηση της 
αποτελεσματικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών·  

γ) την ανάπτυξη στα κράτη μέλη, που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παράνομης 
μετανάστευσης, δίκαιων και αποτελεσματικών στρατηγικών επιστροφής, με έμφαση στον 
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διατηρήσιμο χαρακτήρα της επιστροφής και την αποτελεσματική επανεισδοχή στις χώρες 
καταγωγής και διέλευσης·  

δ) τη μεγαλύτερη αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως προς τα 
κράτη μέλη που πλήττονται περισσότερο από τις εισροές μεταναστών και αιτούντων άσυλο, 
μεταξύ άλλων μέσω πρακτικής συνεργασίας.  

Β. ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑ) 2014-2020 

Ο γενικός στόχος του παρόντος μέσου ΤΕΑ (Σύνορα και θεωρήσεις) Καν ΕΕ 515/2014 είναι να 
συμβάλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση, διευκολύνοντας 
παράλληλα τις νόμιμες μετακινήσεις, μέσω ενός ομοιόμορφου και υψηλού επιπέδου ελέγχου 
στα εξωτερικά σύνορα και της αποτελεσματικής διαχείρισης των θεωρήσεων Σένγκεν, σύμφωνα 
με τη δέσμευση της Ένωσης στις θεμελιώδεις ελευθερίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα.  

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου, το ταμείο συμβάλλει —σε συμφωνία με τις προτεραιότητες 
που καθορίζονται στις σχετικές στρατηγικές της Ένωσης, τα προγράμματα, τις εκτιμήσεις 
απειλών και τις εκτιμήσεις κινδύνων της Ένωσης— στην επίτευξη των ακόλουθων ειδικών 
στόχων: 

α) τη στήριξη μιας κοινής πολιτικής θεωρήσεων για τη διευκόλυνση της νόμιμης κυκλοφορίας, 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε όσους ζητούν θεώρηση διαβατηρίου, τη 
διασφάλιση ίσης μεταχείρισης των υπηκόων τρίτων χωρών και την αντιμετώπιση της 
παράνομης μετανάστευσης·  

β) τη στήριξη της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων, μεταξύ άλλων προωθώντας 
περαιτέρω την εναρμόνιση των μέτρων που συνδέονται με τη διαχείριση των συνόρων 
σύμφωνα με τα κοινά πρότυπα της Ένωσης και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και του Οργανισμού Frontex, για να εξασφαλιστεί, 
αφενός, ομοιόμορφο και υψηλό επίπεδο ελέγχου και προστασίας των εξωτερικών συνόρων, 
μέσω και της αντιμετώπισης της παράνομης μετανάστευσης και, αφετέρου, η ομαλή διέλευση 
των εξωτερικών συνόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο του Σένγκεν, διασφαλίζοντας παράλληλα 
στα άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας πρόσβαση σε αυτή, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις 
που υπέχουν τα κράτη μέλη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης 
της αρχής της μη επαναπροώθησης.  

Γενικός στόχος του μέσου του ΤΕΑ (Αστυνομική Συνεργασία) Καν ΕΕ 513/2014 είναι να 
συμβάλει στην κατοχύρωση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στην Ένωση.  

Στο πλαίσιο του γενικού στόχου, το ταμείο συμβάλλει —σύμφωνα με τις προτεραιότητες που 
προσδιορίζονται στις σχετικές στρατηγικές, κύκλους πολιτικής, προγράμματα, αξιολογήσεις 
απειλών και κινδύνων της Ένωσης— στην εξυπηρέτηση των ακόλουθων ειδικών στόχων:  

α) πρόληψη του εγκλήματος, καταστολή του διασυνοριακού, σοβαρού και οργανωμένου 
εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, και ενίσχυση του συντονισμού και της 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου και άλλων εθνικών αρχών των κρατών 
μελών, μεταξύ άλλων με την Ευρωπόλ ή άλλα σχετικά όργανα της Ένωσης, και με τις σχετικές 
τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς.  

β) βελτίωση της ικανότητας των κρατών μελών και της Ένωσης να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και με κρίσεις, να 
προετοιμάζονται και να προστατεύουν τους πολίτες και την υποδομή ζωτικής σημασίας από 
τρομοκρατικές επιθέσεις και άλλους κινδύνους που συνδέονται με την ασφάλεια.  
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Α. ΤΑΜΕ_ ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ   

Ειδικός/Εθνικός Στόχος Προϋπολογισμός 

(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

 

(Κοινοτική Στήριξη) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΑΣΥΛΟ 

Εθνικός Στόχος 1: Υποδοχή/άσυλο  124.238.940,67   

Σύνολο Ειδικού Στόχου 1: Άσυλο 124.238.940,67 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΕΝΤΑΞΗ/ΝΟΜΙΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

Εθνικός Στόχος 1: Νόμιμη μετανάστευση  50.000,00   

Εθνικός Στόχος 2: Ένταξη  9.500.000,00   

Εθνικός Στόχος 3: Ικανότητα  450.000,00   

Σύνολο Ειδικού Στόχου 2:  Ένταξη/νόμιμη μετανάστευση 10.000.000,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 

Εθνικός Στόχος 1: Συνοδευτικά μέτρα  54.084.936,33   

Εθνικός Στόχος 2: Μέτρα για τον επαναπατρισμό  65.550.000,00   

 Εθνικός Στόχος 3: Συνεργασία  225.000,00   

Σύνολο Ειδικού Στόχου 3: Επαναπατρισμός 119.859.936,33 

Τεχνική βοήθεια 5.250.000,00   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Μετεγκατάσταση 31.765.500,00 

Επανεγκατάσταση 3.540.000,00 

Σύνολο Ειδικών Περιπτώσεων 35.305.500,00   

ΣΥΝΟΛΟ 294.654.377,00 
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Β. ΤΕΑ_ΔΙΑΡΘΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Ειδικός/Εθνικός Στόχος 

 

Ειδικός στόχος (ΕιδΣ) / εθνικός στόχος (ΕΣ) 

Προϋπολογισμός 
(Κοινοτική Συνδρομή) 

(Κοινοτική Στήριξη) 

ΤΕ
Α

 (
Σύ

νο
ρ

α
 κ

α
ι 

θ
εω

ρ
ή

σ
ει

ς)
 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ VISA 

Εθνικός Στόχος 1: Εθνική ικανότητα 4.269.000,00   

Εθνικός Στόχος 2: Κεκτημένο της Ένωσης 375.000,00 

Εθνικός Στόχος 3: Προξενική συνεργασία 37.500,00 

Σύνολο Ειδικού Στόχου 1: Υποστήριξη κοινής πολιτικής θεωρήσεων 
VISA 

4.681.500,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 2: ΣΥΝΟΡΑ 

Εθνικός Στόχος 1: EUROSUR 67.500.000,00   

Εθνικός Στόχος 3: Κοινά ενωσιακά πρότυπα 3.750.000,00   

Εθνικός Στόχος 4: Κεκτημένο της Ένωσης 450.000,00   

Εθνικός Στόχος 6: Εθνική ικανότητα 24.997.725,00 

Ειδική Δράση - Εξοπλισμός FRONTEX 27.540.000,00 

Σύνολο Ειδικού Στόχου 2: Σύνορα 124.237.725,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 3: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

Εθνικός Στόχος 1: Λειτουργική Ενίσχυση για τις θεωρήσεις εισόδου 
VISA 

24.493.500,00   

Εθνικός Στόχος 2: Λειτουργική Ενίσχυση  για τα Σύνορα  38.729.775,00   

Σύνολο Ειδικού Στόχου 3: Λειτουργική Ενίσχυση 63.223.275,00 

Τεχνική Βοήθεια 2.211.888,00   

Σύνολο ΤΕΑ (Σύνορα και θεωρήσεις) 194.354.388,00 

ΤΕ
Α

 (
Α

σ
τυ

νο
μ

ικ
ή

 Σ
υ

νε
ρ

γα
σ

ία
) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 5: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Εθνικός Στόχος 1 C: Πρόληψη και Καταπολέμηση 12.766.845,00 

Εθνικός Στόχος 2 : Ανταλλαγή Πληροφοριών 675.000,00 

Εθνικός Στόχος 3 : Κατάρτιση 109.125,00 

Εθνικός Στόχος 4 : Στήριξη Θυμάτων 143.280,00 

Εθνικός Στόχος 5 : Αξιολόγηση απειλών και κινδύνων 766.500,00 

Σύνολο Ειδικού Στόχου 5: Πρόληψη και Καταπολέμηση της 
Εγκληματικότητας 

14.460.750,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 6: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Εθνικός Στόχος 1 R: Πρόληψη και Καταπολέμηση 3.682.500,00 

Εθνικός Στόχος 3 R: Κατάρτιση 270.000,00 

Εθνικός Στόχος 5 R: Υποδομές 742.500,00 

Εθνικός Στόχος 7 R: Αξιολόγηση απειλών και κινδύνων 300.000,00 

Σύνολο Ειδικού Στόχου 6: Κίνδυνοι και Κρίσεις 4.995.000,00 

Τεχνική Βοήθεια 1.033.900,00 

Σύνολο ΤΕΑ (Αστυνομική Συνεργασία) 20.489.650,00 
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 ΣΥΝΟΛΟ 214.844.038,00 
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Γ. Εκχωρήσεις Καθηκόντων Διαχείρισης στις Εντεταλμένες Αρχές 

Στο πλαίσιο των Ε.Π. ΤΑΜΕ και ΤΕΑ, ορίζονται ως Εντεταλμένες Αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 77 
παράγραφος 1 περιπτώσεις δ. και ε. του Ν. 4375/2016, οι ακόλουθες:  

(α) η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.ΔΕ.Α.Π.) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του 
προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020.  

(β) η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία αναλαμβάνει 
την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014−2020. 

Έως σήμερα έχουν υπογραφεί οι παρακάτω αποφάσεις εκχώρησης: 

Εντεταλμένη Αρχή ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ, 
TB 

Π/Υ (€) 

(Κοινοτική 
Συνδρομή) 

Υπηρεσία Ασύλου  / 
ΥΠΜΠ 

ΤΑΜΕ 

1: ΑΣΥΛΟ / 1: Υποδοχή - Άσυλο 16.579.420,80 

ΕΙΔΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ / 
Μετεγκατάσταση 

31.765.500,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 750.000,00 

Υπηρεσία 
Διαχείρισης 

Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων 
(Υ.Δ.Ε.Α.Π.) / ΥΠΕΣ 

ΤΑΜΕ 

3: ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ 86.674.450,00 

1: ΑΣΥΛΟ / 1: Υποδοχή - Άσυλο 2.800.000,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1.598.132,48 

ΤΕΑ (Σύνορα 
και 

Θεωρήσεις) 

1: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΟΙΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 

4.681.500,00 

2: ΣΥΝΟΡΑ 51.075.000,00 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 33.943.500,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 1.050.000,00 

ΤΕΑ 
(Αστυνομική 

5: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

10.792.125,00 
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Συνεργασία) 6: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 2.082.375,00 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 689.266,67 

ΣΥΝΟΛΟ 244.481.269,95 
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3. ΤΟ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. ΤΑΜΕ ΚΑΙ 
ΤΕΑ 2014-2020 

Σκοπός των Αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ 
και ΤΕΑ 2014-2020 είναι να παρέχουν στους αρμόδιους φορείς λήψης αποφάσεων 
(Υπεύθυνη Αρχή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημόσιες αρχές και φορείς που συμμετέχουν στον 
πολιτικό διάλογο του άρθρου 13 Καν (ΕΕ) 514/14 κλπ) τις κατάλληλες πληροφορίες, στοιχεία 
και εκτιμήσεις σχετικά με την ορθότητα της στρατηγικής, την επίτευξη των κοινών ειδικών 
στόχων, καθώς και  την αποτελεσματικότητα, και την αποδοτικότητα  των υλοποιούμενων 
παρεμβάσεων, με στόχο την διαμόρφωση έγκυρης και αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον 
βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την επικαιρότητά 
τους. 

Οι αξιολογήσεις αυτές αποτελούν ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της 
ορθότητας του προγραμματισμού. Προσφέρουν μια ευκαιρία για τον εντοπισμό των 
σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται αναπροσανατολισμό 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η επίτευξη των αρχικών στόχων και να ενσωματώσει τις 
ενδεχόμενες μεταβολές των αναγκών και προτεραιοτήτων της χώρας στους τομείς που τα 
Εθνικά Προγράμματα επεμβαίνουν (άρθρο 15 Καν 514/14).  
 
Στο πλαίσιο αυτό οι αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ΕΠ ΤΑΜΕ και ΤΕΑ 
2014-2020, αποτελούν μια διαδικασία μέσω της οποίας αναλύονται τα δεδομένα της 
υλοποίησης, γίνονται προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη τους και διατυπώνονται 
συμπεράσματα και προτάσεις για τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Σημειώνεται ότι η 
αξιολόγηση των Εθνικών Προγραμμάτων αποτελεί –σύμφωνα με τον Κανονισμό- 
προϋπόθεση για ενδεχόμενη αναθεώρησή του.  

 

3.2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με τον παρόντα διαγωνισμό προκηρύσσεται το έργο των Αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης  των ΕΠ ΤΑΜΕ και ΤΕΑ 2014-2020. 

Στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού το έργο του Συμβούλου Αξιολόγησης θα πρέπει να 
αναλύει διεξοδικά τα ζητήματα που τίθενται στις παρακάτω ενότητες: 

  

3.2.1  Εύρος της Αξιολόγησης και Αξιολογητικά Ερωτήματα 

Ο πυρήνας του έργου της Αξιολόγησης είναι τα Αξιολογητικά ερωτήματα και οι απαντήσεις 
που θα αποτελέσουν το κύριο μέρος της Έκθεσης Αξιολόγησης. 

Η απάντηση σε κάθε ερώτημα αξιολόγησης πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά σε 
αποδεικτικά στοιχεία και εμπεριστατωμένη ανάλυση. Διαφορετικοί τύποι μεθόδων 
αξιολόγησης (ποσοτική και ποιοτική) και πηγές δεδομένων πρέπει να συνδυαστούν για να 
διατυπωθούν οι απαντήσεις. Οι απαντήσεις πρέπει να καλύπτουν τους βασικούς όρους των 
ερωτημάτων, προσδιορίζοντας τους δείκτες και τα κριτήρια αξιολόγησης που 
χρησιμοποιήθηκαν για την απάντηση στην ερώτηση και να αποκαλύπτουν πλήρως τη 
συλλογιστική που ακολουθήθηκε στην ανάλυση. 

Τα ερωτήματα αξιολόγησης ομαδοποιούνται κάτω από τα ακόλουθα θέματα αξιολόγησης – 
την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την καταλληλότητα, τη συνοχή, τη 
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συμπληρωματικότητα, τη βιωσιμότητα, την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, τη συνάφεια, και την 
Απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου. 
 

Κατάλογος ερωτημάτων βάσει των οποίων αξιολογούνται τα ΕΠ ΤΑΜΕ και ΤΕΑ 2014-2020 
και συντάσσονται οι εκθέσεις αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον Καν (ΕΕ) 
207/2017 για κάθε Ταμείο διακριτά (Παρ Ι και ΙΙ)  

Αποτελεσματικότητα 

Κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι γενικοί και ειδικοί στόχοι των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ που 
καθορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 516/2014, 513/2014 και 515/2014; 

Αποδοτικότητα 

Κατά πόσον τα αποτελέσματα των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ επιτεύχθηκαν με εύλογο κόστος όσον 
αφορά τους χρησιμοποιούμενους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους; Ποια μέτρα 
τέθηκαν σε εφαρμογή για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την αναφορά και την 
παρακολούθηση των περιπτώσεων απάτης και άλλων παρατυπιών και με ποια 
αποτελέσματα; 

Καταλληλότητα  

Οι στόχοι που καθορίστηκαν στα εθνικά προγράμματα ΤΑΜΕ και ΤΕΑ ανταποκρίθηκαν στις 
ανάγκες που είχαν προσδιοριστεί; Ποια μέτρα θέσπισε το κράτος μέλος για να 
ανταποκριθεί στις μεταβαλλόμενες ανάγκες; 

Συνοχή 

Διενεργήθηκε αξιολόγηση άλλων παρεμβάσεων με παρόμοιους στόχους και ελήφθη υπόψη 
η αξιολόγηση αυτή στο στάδιο του προγραμματισμού; Θεσπίστηκαν μηχανισμοί 
συντονισμού μεταξύ των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ και άλλων παρεμβάσεων με παρόμοιους στόχους 
για την περίοδο εφαρμογής; Οι δράσεις που εφαρμόστηκαν μέσω του ΤΑΜΕ και ΤΕΑ ήταν 
συνεκτικές και χωρίς αντιφάσεις σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις που είχαν παρόμοιους 
στόχους; 

Συμπληρωματικότητα 

Πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση άλλων παρεμβάσεων με συμπληρωματικούς στόχους και 
ελήφθη υπόψη η αξιολόγηση αυτή στο στάδιο του προγραμματισμού; Θεσπίστηκαν 
μηχανισμοί συντονισμού μεταξύ των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ και άλλων παρεμβάσεων με 
παρόμοιους στόχους για να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητά τους για την περίοδο 
εφαρμογής; Δημιουργήθηκαν μηχανισμοί με σκοπό να αποτραπεί η αλληλεπικάλυψη των 
μέσων χρηματοδοτικής στήριξης; 

Προστιθέμενη αξία της ΕΕ 

Ποια είναι τα κύρια είδη προστιθέμενης αξίας που προκύπτουν από τη στήριξη των ΤΑΜΕ 
και ΤΕΑ (όγκος, πεδίο εφαρμογής, ρόλος, διαδικασία); Το κράτος μέλος θα είχε εκτελέσει 
τις δράσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στους τομείς των 
Ταμείων χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη των τελευταίων; Ποιες θα ήταν οι πιθανότερες 
συνέπειες από τη διακοπή της στήριξης των Ταμείων; Σε ποιον βαθμό οι δράσεις που είχαν 
τη στήριξη των Ταμείων οδήγησαν σε όφελος στο επίπεδο της Ένωσης; 

Βιωσιμότητα  

Ποια είναι τα κύρια μέτρα που υιοθετήθηκαν από το κράτος μέλος για να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων των έργων που υλοποιήθηκαν με τη στήριξη των ΤΑΜΕ 
και ΤΕΑ (τόσο στο στάδιο του προγραμματισμού όσο και της υλοποίησης); Δημιουργήθηκαν 
μηχανισμοί για να διασφαλιστεί ο έλεγχος της βιωσιμότητας στο στάδιο του 
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προγραμματισμού και της υλοποίησης; Σε ποιον βαθμό αναμένεται να συνεχιστούν και 
μετέπειτα τα αποτελέσματα/οφέλη των δράσεων που στήριξαν τα Ταμεία; 

Απλούστευση και μείωση του διοικητικού φόρτου 

Οι καινοτόμες διαδικασίες που καθιέρωσαν τα Ταμεία (απλουστευμένες επιλογές κόστους, 
πολυετής προγραμματισμός, εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας, πληρέστερα εθνικά 
προγράμματα με μεγαλύτερη ευελιξία) οδήγησαν σε απλούστευση για τους δικαιούχους 
των Ταμείων; 

Η χρήση των κοινών δεικτών εκροών, αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, που λαμβάνουν 
μέρος στην αξιολόγηση της επίτευξης των κοινών ειδικών στόχων των ΕΠ, είναι το πρώτο 
εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται για να δώσει μια απάντηση στα ερωτήματα 
αξιολόγησης.  

Οι κοινοί δείκτες εκροών ορίζονται στα επιμέρους παραρτήματα των ειδικών κανονισμών 
(ΕΕ) των Ταμείων ΤΑΜΕ και ΤΕΑ με αριθμ. 516, 515 και 513/2014. 

Οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων και επιπτώσεων καθορίστηκαν στον κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμό (ΕΕ) 207/2017 της Επιτροπής (Παρ ΙΙΙ & ΙV). 

 
3.2.2    Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Ο Σ.Α. συνθέτει σε κείμενο, για κάθε ΕΠ, το σύνολο των συμπερασμάτων που έχει καταλήξει 
απαντώντας στα αξιολογητικά ερωτήματα και προχωρά σε συνολικές τεκμηριωμένες, 
ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες προτάσεις  για  τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος. 

 

3.3 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο ΣΑ των ΕΠ των ΤΑΜΕ και ΤΕΑ 2014-2020, κατά την ανάλυση των αξιολογητικών 
ερωτημάτων που περιγράφονται ανωτέρω θα καλύπτει το σύνολο των παρεμβάσεων του 
κάθε Προγράμματος. 

Ειδικότερα, για το ΕΠ ΤΑΜΕ 2014-2020, η προσέγγιση του ΣΑ θα πρέπει να εξειδικευθεί 
για, 

-  την εθνική στρατηγική για το άσυλο, τις δομές προσωρινής φιλοξενίας και τα συστήματα 
λειτουργίας τους,  

-  την εθνική στρατηγική για την ένταξη / νόμιμη μετανάστευση,  

-  την εθνική πολιτική για τις επιστροφές, με έμφαση στις εθελούσιες επιστροφές και την 
ενίσχυση του προγράμματος των αναγκαστικών επιστροφών, 

-  την πολιτική μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο στο πλαίσιο των Αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2015/1523 και 2015/1523,  

-   τους ανθρώπινους πόρους που εξυπηρετούν τις παραπάνω πολιτικές.  

Για το ΕΠ ΤΕΑ 2014-2020, η προσέγγιση του ΣΑ θα πρέπει να εξειδικευτεί για,  

- την εθνική στρατηγική για την πολιτική θεωρήσεων εισόδου στη χώρα και την αύξηση 
της εθνικής ικανότητας,  

-  τους εθνικούς στόχους για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, στο πλαίσιο 
κοινών ενωσιακών προτύπων,  

-  την πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, ιδιαίτερα τη 
διασυνοριακή, καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων και κρίσεων που 
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δύναται να προκύψουν εξαιτίας σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, τρομοκρατίας 
και βίαιου εξτρεμισμού. 

Ο ΣΑ θα πρέπει να απαντήσει στα αξιολογητικά ερωτήματα με αναφορά στα παραπάνω, 
παρέχοντας όπου είναι δυνατόν ανάλυση των σχετικών στοιχείων φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου των υλοποιούμενων παρεμβάσεων.    

Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνεται σε ενδεχόμενες συνέργειες με παρεμβάσεις που 
χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 
ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον τομέα της κοινωνικο-οικονομικής 
ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και νόμιμων μεταναστών.  

Βασική πηγή για την ανάλυση του ΣΑ θα πρέπει να αποτελούν τα πιστοποιημένα στοιχεία 
του ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ. Υπεύθυνη για την παροχή στοιχείων είναι η Αναθέτουσα Αρχή.  

Ο ΣΑ έχει τη δυνατότητα αξιοποίησης πρόσθετων πληροφοριών από τις Εντεταλμένες 
Αρχές, στις οποίες έχει ανατεθεί η διαχείριση μέρους των Εθνικών Προγραμμάτων ΤΑΜΕ 
και ΤΕΑ 2014-2020 για τις ανάγκες του έργου, όπως βάσεις δεδομένων στατιστικών 
στοιχείων εισροών-εκροών προσφύγων και μεταναστών.  Όπου αξιοποιούνται άλλες πηγές 
στοιχείων εκτός ΟΠΣ θα πρέπει να αναφέρεται ρητά, με σαφή διάκριση των δεδομένων που 
προκύπτουν από το ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ.  

3.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο που θα προσφέρει ο ΣΑ όπως προδιαγράφηκε προηγούμενα, θα αποτελέσει 
αντικείμενο παραδοτέων που υποβάλλονται στην Υπεύθυνη Αρχή των προγραμμάτων: 
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Διαχείρισης  Προγραμμάτων ΤΑΜΕ, ΤΕΑ και Άλλων Πόρων. 

Τα παραδοτέα του ΣΑ για κάθε Εθνικό Πρόγραμμα (ΕΠ) και ο χρόνος υποβολής τους 
αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Χρόνος υποβολής ( από την 
υπογραφή σύμβασης) Τμήμα 1 (ΕΠ ΤΑΜΕ) Τμήμα 2 (ΕΠ ΤΕΑ) 

Α.  Εισαγωγική Αναφορά / 
Μεθοδολογία της 
Αξιολόγησης 

Α.  Εισαγωγική Αναφορά / 
Μεθοδολογία της 
Αξιολόγησης 

1 μήνας 

Β. Ενδιάμεση Αναφορά 
Αξιολόγησης 

Β. Ενδιάμεση Αναφορά 
Αξιολόγησης 

3 μήνες 

Γ. Έκθεση Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  

Γ. Έκθεση Ενδιάμεσης 
Αξιολόγησης  

4 μήνες 

Δ. Ενδιάμεση 
Αναθεώρηση ΕΠ 

Δ. Ενδιάμεση Αναθεώρηση 
ΕΠ 

6 μήνες 

 

 

3.4.1 Περιεχόμενα Παραδοτέων (ισχύουν για κάθε ανατιθέμενο ΤΜΗΜΑ) 

Ι. Παραδοτέο Α .  Εισαγωγική Αναφορά / Μεθοδολογία της Αξιολόγησης 
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Ο ΣΑ υποβάλει Έκθεση που περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της 
αξιολόγησης του κάθε Εθνικού Προγράμματος διακριτά και αναλυτική περιγραφή της 
μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο ΣΑ, προκειμένου να απαντήσει σε όλα τα  ερωτήματα 
της αξιολόγησης του κάθε Προγράμματος.  

Ειδική αναφορά (σε διακριτή ενότητα) στο πλαίσιο του παραδοτέου αυτού θα πρέπει να 
γίνεται στη μεθοδολογία εκτίμησης σημαντικών αποκλίσεων από τους αρχικούς στόχους 
των ΕΠ, καθώς και της αποτίμησης των αιτιών και ενδεχόμενων μεταβολών στις ανάγκες 
και προτεραιότητες της χώρας, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική παρέμβασης των ΕΠ. 

ΙΙ. Παραδοτέο Β. Ενδιάμεση Αναφορά Αξιολόγησης  

Για την εκπόνηση του παρόντος παραδοτέου, ο ΣΑ θα πρέπει να έχει συλλέξει όλα τα 
απαραίτητα δεδομένα του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου υλοποιούμενων 
δράσεων, των δεικτών, των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης προηγούμενων οικονομικών 
ετών, εκθέσεις/αναφορές για την εφαρμογή των ΕΠ, στοιχεία που τεκμηριώνουν τις 
μεταβολές που σημειώθηκαν στις ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας κατά το 
προηγούμενο διάστημα υλοποίησης των ΕΠ, εθνική και κοινοτική νομοθεσία που διέπει τις 
πολιτικές αντιμετώπισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, την προστασία των 
συνόρων και τη στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων, κλπ), προκειμένου από την 
επεξεργασία και την ανάλυσή τους να μπορέσει να προσεγγίσει και απαντήσει τα 
αξιολογητικά ερωτήματα, για κάθε ΕΠ διακριτά.  

Στο παρόν Παραδοτέο, ο ΣΑ θα περιγράψει τα δεδομένα που συνέλλεξε, την επεξεργασία 
και ανάλυσή τους, τις απαντήσεις στα αξιολογητικά ερωτήματα και θα αποτυπώσει τα 
πρώτα συμπεράσματα της αξιολόγησής του για κάθε ΕΠ και τις ενδεχόμενες προτάσεις του 
για την αναθεώρησή τους.  

ΙΙΙ. Παραδοτέο Γ. Έκθεση Ενδιάμεσης Αξιολόγησης  

Ο ΣΑ στο παραδοτέο παρουσιάζει τις τελικές απαντήσεις των αξιολογητικών ερωτημάτων 
και τα τελικά συμπεράσματα της αξιολόγησης του κάθε ΕΠ διακριτά και παρέχει αναλυτικές 
και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναθεώρησή τους, λαμβάνοντας υπόψη νέα στοιχεία 
που δύναται να προέρχονται από διάφορες πηγές δεδομένων (EASO, Eurostat, Frontex, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλπ). Επιπλέον ο ΣΑ θα πρέπει να παρουσιάσει τρία έργα, η 
υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ως επιτυχημένη και ένα έργο που η υλοποίησή του δεν 
απέδωσε τα αναμενόμενα. 

Τα περιεχόμενα της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης θα πρέπει να αποτυπωθούν από το 
ΣΑ, στην  πρότυπη φόρμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SFC 
2014). 

ΙV. Παραδοτέο Δ. Ενδιάμεση Αναθεώρηση ΕΠ 

Ο ΣΑ υποβάλει έκθεση με τα βασικά σημεία αναθεώρησης των ΕΠ όπως θα 
οριστικοποιηθούν και μετά τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου (άρθρο 13 
Καν.514/2014). 

Κατά τη διάρκεια του παρόντος παραδοτέου, ο ΣΑ υποστηρίζει την Αναθέτουσα 

Αρχή/Υπεύθυνη Αρχή των ΕΠ ΤΑΜΕ-ΤΕΑ στη διαπραγμάτευση της αναθεώρησης των ΕΠ 

ΤΑΜΕ-ΤΕΑ στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου (άρθρο 13 Καν.514/2014) με τους 

αρμόδιους φορείς άσκησης σχετικών παρεμβάσεων των ΕΠ. 

 

            3.4.2 Υποβολή των Παραδοτέων  
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Τα παραπάνω παραδοτέα για κάθε ΤΜΗΜΑ(1 ή 2) υποβάλλονται από τον ΣΑ σε τρία (3) 
αντίγραφα  σε έντυπη και ηλεκτρονική πλήρως επεξεργάσιμη μορφή. 

Στα παραδοτέα Β και Γ για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2), ο ΣΑ πρέπει να περιλαμβάνει Επιτελική 
Σύνοψη (executive summary) συμπερασμάτων και εισηγήσεων (στα ελληνικά και στα 
αγγλικά - μέχρι 10 σελίδες). 

Κάθε έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονομία, έτσι ώστε ο αναγνώστης 
να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να 
περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και στους στόχους του κάθε 
Προγράμματος, καθώς και ένα βασικό χρηματοδοτικό πίνακα.  

Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές ερευνών 
πεδίου κλπ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την έκθεση ως Παράρτημα.  

Στο ίδιο παράρτημα θα περιλαμβάνεται και αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία που 
χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση κάθε ερωτήματος.  

Η υποβολή των παραδοτέων  ως ανωτέρω θα γίνεται στην έδρα της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ επί 
της οδού Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα. 

 

3.4.3.  Τόπος υλοποίησης του έργου-παροχής των υπηρεσιών 

Ο ΣΑ για κάθε  ΤΜΗΜΑ (1 ή 2) θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή 
από τις εγκαταστάσεις που θα του υποδείξει, από τις εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα 
σημεία εντός ή εκτός Ελλάδας προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου.  

 

4.Δικαίωμα προαίρεσης 

Η αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 

του Ν. 4412/2016 με διαπραγμάτευση  από τον Ανάδοχο του κάθε ανατιθέμενου 

Τμήματος  (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) την επανάληψη μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών 

των Παραδοτέων Γ και Δ του κάθε ανατιθέμενου τμήματος  στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης των Εθνικών Προγραμμάτων  με συμβατικό τίμημα έως 20.000 ευρώ χωρίς 

ΦΠΑ και 24.800 ευρώ με ΦΠΑ. Η επανάληψη της παροχής των υπηρεσιών των ως άνω 

παραδοτέων του κάθε ανατιθέμενου τμήματος θα γίνει για χρονικό διάστημα έως τρείς 

(3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προαίρεσης. Η άσκηση του 

προαναφερθέντος δικαιώματος από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει μέσα σε δύο (2) έτη 

από την σύναψη της αρχικής σύμβασης.   

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: “Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(ΤΑΜΕ)», εκτιμώμενης αξίας 90.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και 111.600,00€ με ΦΠΑ, το οποίο 
χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από πόρους  τεχνικής βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 

Δικαίωμα προαίρεσης  για το ΤΜΗΜΑ 1 ποσού 20.000 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%  (Π/Υ δικαιώματος προαίρεσης για το ΤΜΗΜΑ 1 με ΦΠΑ: € 24.800 ΦΠΑ: € 4.800). 
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ΤΜΗΜΑ 2: “ Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)», εκτιμώμενης 
αξίας 90.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ  και 111.600,00€ με ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται σε 
ποσοστό 100% από πόρους τεχνικής βοήθειας  του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και 
Άλλων Πόρων 

Δικαίωμα προαίρεσης  για το ΤΜΗΜΑ 2 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€). 

Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2) ορίζεται  σε έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της 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 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ2451 Β) Υ.Α., 
μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Η διάρκεια της σύμβασης προαίρεσης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης 
για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2)  σύμφωνα με την παράγραφο 4.4.2 της παρούσας ορίζεται  έως 
τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης προαίρεσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Οι κατωτέρω αναφερόμενες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές αφορούν σε κάθε 
ΤΜΗΜΑ (ΤΜΗΜΑ 1 ή ΤΜΗΜΑ 2) του υπό ανάθεση έργου. 

1. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ –  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

1.1 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η Ομάδα Έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί κατά την υλοποίηση 
του έργου για κάθε ΤΜΗΜΑ (1 ή 2) του υπό ανάθεση έργου, στελεχώνεται ως εξής: 

 

1. Ο Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ (ΥΣΑ) :  έχει τη ευθύνη των εργασιών του 
Συμβούλου της αξιολόγησης του Εθνικού Προγράμματος ΤΑΜΕ ή ΤΑΕ 

2. Μέλη Ομάδας Έργου: Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό 
Στελεχών για τη διεκπεραίωση του απαιτούμενου έργου του έργου της αξιολόγησης του 
Εθνικού Προγράμματος ΤΑΜΕ και ΤΕΑ υπό την καθοδήγηση του ΥΣΑ  

1.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ Σ.Α. 

Όλα τα στελέχη του Αναδόχου (ΥΣΑ, Ομάδα Έργου) θα διαθέτουν τίτλο σπουδών 
πανεπιστημιακού επιπέδου και εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών  σύμφωνα  με τα 
οριζόμενα  κατωτέρω στην παρούσα. Ειδικότερα: 

 

1.2.1 Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης (ΥΣΑ)  

Ο Υπεύθυνος Σύμβουλος Αξιολόγησης πρέπει να διαθέτει : 

1.Τίτλο σπουδών  πανεπιστημιακής εκπαίδευσης 

2.Αποδεδειγμένη τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία  που αποδεικνύεται με τη 
συμμετοχή σε παρόμοια έργα με το υπό ανάθεση έργο του Σ.Α. της παρούσας. Παρόμοια  
έργα με το συγκεκριμένο έργο του Σ.Α  θεωρούνται έργα παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης, 
διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και ελέγχου έργων και προγραμμάτων που 
χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά ή Επενδυτικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία ή άλλες πηγές 
χρηματοδότησεις της ΕΕ (πχ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ,ΤΕΑ,ΤΕΒΑ, HORIZON κλπ) 

Διευκρινίζεται ότι ως επαγγελματική εμπειρία θα λογίζεται η αποκτηθείσα εμπειρία μετά 
την κτήση του ζητούμενου ως ανωτέρω τίτλου σπουδών. 

3.Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας 

 

1.2.2 Μέλη Ομάδας Έργου 

Η ομάδα έργου του Συμβούλου Αξιολόγησης  για κάθε Τμήμα του υπό ανάθεση έργου  (Ε.Π 
ΤΑΜΕ ή Ε.Π ΤΕΑ), περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη που θα πρέπει να 
διαθέτουν: 

1. τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης  
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2. αποδεδειγμένη τουλάχιστον πενταετή εμπειρία  που αποδεικνύεται με τη συμμετοχή σε 
έργα που αφορούν ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω αντικείμενα:  

 παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης, διαχείρισης, υποστήριξης, παρακολούθησης και 
ελέγχου έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά ή 
Επενδυτικά Ταμεία ή άλλα Ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ (πχ ΕΤΠΑ, 
ΕΚΤ, ΤΣ, , ΕΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΤΑΜΕ,ΤΕΑ,ΤΕΒΑ, HORIZON κλπ) 

 την διεξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων,  

  τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή ερευνών πεδίου  

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

2.1.Περιεχόμενο Τεχνικής Προσφοράς 

 

Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά»  των υποψηφίων οικονομικών φορέων  διαιρείται στις 

παρακάτω ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

Α. Μεθοδολογική προσέγγιση για την υλοποίηση του Έργου 

Α.1 Κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου:  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  αναλύουν  στην προσφορά τους την μεθοδολογική 
προσέγγιση υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου (ανά προσφερόμενο τμήμα). 
Ειδικότερα αναλύουν: 

α) τις απαιτήσεις του έργου σε σχέση με το περιβάλλον υλοποίησης του  

β) το είδος των έργων/δράσεων που καλείται να  αξιολογήσει  

γ) τους περιορισμούς και κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του έργου του  

 

Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου (ανά προσφερόμενο τμήμα):  

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν  στην προσφορά τους την μεθοδολογία 

υλοποίησης του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τυχόν ειδικές  απαιτήσεις 

όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας. 

 Α.3 Χρονοπρογραμματισμός παρεχόμενων υπηρεσιών - Εργαλεία υποστήριξης: 

 Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  αναλύουν στην προσφορά τους  : 

α) το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

β) τον επιμερισμό των εργασιών και την οργάνωση των παραδοτέων του Έργου σε 
σχέση με την προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου της προσέγγισης 

γ) τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν για την υποστήριξη των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του υπό ανάθεση έργου. 
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Β. Ομάδα Έργου 

Β.1 Λειτουργία της Ομάδας Έργου: 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς  στην προσφορά τους  : 
α)  Περιγράφουν τις λειτουργίες και τους ρόλους που θα επιτελέσουν τα επιμέρους 
όργανα ή ενότητες που προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος της 
Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΣΑ).  
β) Περιγράφουν το σύστημα διοίκησης του έργου, το σύστημα επικοινωνίας με την 
Αναθέτουσα Αρχή,  προσδιορίζοντας τις σχέσεις των οργάνων διοίκησης και εκτέλεσης 
λειτουργιών της Αναθέτουσας Αρχής με τα αντίστοιχα όργανα του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα, εφόσον του ανατεθεί το έργο.  

Β.2 Κατανομή άνθρωπο-προσπάθειας ανά παραδοτέο με βάση τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
και εύρος κάθε εργασίας 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς αναλύουν στην προσφορά τους  

α) την κατανομή άνθρωπο-προσπάθειας ανά παραδοτέο με βάση τις ιδιαίτερες 
απαιτήσεις και εύρος κάθε εργασίας και  

β) τον βαθμό εμπλοκής και την συσχέτιση της με τις προσφερόμενες υπηρεσίες των 
ΥΣΑ, των μελών της ομάδας έργου,  αναφέροντας τους προσφερόμενους 
ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή τους στις επιμέρους εργασίες. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της υπεργολαβίας που προτίθενται να 
αναθέσουν σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς συμπεριλαμβάνουν στον  τεχνική τους προσφορά   

Πίνακα σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:  

Πίνακας στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα 

Μέλη του συνόλου της Ομάδας Έργου (συμπεριλαμβανομένου του ΥΣΑ): 

Ονοματεπώνυμο  

Επωνυμία 

Μέλους 
Ένωσης  

Θέση 
στην 

Ομάδα 
Έργου 

Αρμοδιότητες 
/ καθήκοντα 

Δεξιότητες 
/ Γνωστικό 

πεδίο 

Απασχόληση 
στο Έργο σε 

ανθρωπομήνες 

      

      

      

      

    ΣΥΝΟΛΟ 
Α/Μ 

 

Όπου συμπληρώνεται : 

 Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο»: το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου 

στελέχους της Ομάδας Έργου, 

 Στη 2η στήλη «Μέλος Ένωσης»: το μέλος της Ένωσης Προσώπων στην οποία 
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απασχολείται το στέλεχος (υποψηφίου αναδόχου, (αν πρόκειται για ένωση 

προσώπων σε ποιό από τα συμμετέχοντα μέλη στην ένωση) 

  Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα 

με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου  

 Στην 4η στήλη  «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα 

βασικά καθήκοντα που θα αναλάβει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου  

 Στην 5η στήλη «Δεξιότητες / Γνωστικό Πεδίο»: οι βασικές δεξιότητες και το 

γνωστικό πεδίο στο οποίο εξειδικεύεται το στέλεχος και 

 Στην 6η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι 

ανθρωπομήνες (Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την 

πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου. 

 

Γ Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς χωρίς Τιμές (Πίνακας 1, 2, 3 σύμφωνα με το 

Παράρτημα V) 

Γ.1. 
Οι πίνακες της οικονομικής προσφοράς ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ θα πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να περιλαμβάνονται και στην Τεχνική Προσφορά του Προσφέροντος . 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας 
(ΕΕΕΠ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες 
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Αριθμός της προκήρυξης 
1/2017 
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 
- 
URL της ΕΕ 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ) 
Χώρα: 
Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 
Τίτλος: 
Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου/ων 
για το έργο 1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης 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 το 
έργο1: «Σύμβουλος Αξιολόγησης Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) της δράσης: 
«Τεχνική Βοήθεια – Σύμβουλος Αξιολόγησης ΕΠ Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ)» η 
οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα  Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων 
Πόρων 
Σύντομη περιγραφή: 
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Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ενδιάμεσης αξιολόγησης 
του 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 
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 
- 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 
- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
- 
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 
- 
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει 
- 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» 
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
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- 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• 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) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
- 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογο: 
- 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 
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 διατίθεται αυτή 
δωρεάν; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
από κοινού με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 
α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο 
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(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
- 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία προμήθειας: 
- 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 
- 
Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 
- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του 
οικονομικού φορέα #1 
• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή 
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 
Όνομα 
- 
Επώνυμο 
- 
Ημερομηνία γέννησης 
- 
Τόπος γέννησης 
- 
Οδός και αριθμός: 
- 
Ταχ. κωδ.: 
- 
Πόλη: 
- 
Χώρα: 
--- 
Ηλ. ταχ/μείο: 
- 
Τηλέφωνο: 
- 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
- 
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση 
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 
- 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται 
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, 
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως 
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό 
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας 
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή 
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την 
εκτέλεση των εργασιών. 
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις 
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε 
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές 
οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα 
των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 
• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροφορίες αυτές ζητούνται ρητώς 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα). 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων: 
- 
• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να 
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και 
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή 
κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με 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; 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). 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διαφθορά 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με 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; 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 στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως 
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή 
του οικονομικού φορέα. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
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- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Απάτη 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για απάτη με 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; 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). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα 
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με 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; 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. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 
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❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με 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; 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). 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
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- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 
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; 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 απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
- 
Αιτιολογία 
- 
Ο οποίος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού. 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Καταβολή φόρων 
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
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φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος 
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη 
χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει u945 αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από 
δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
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Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι 
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 
--- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική 
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 
- 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε 
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
- 
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον 
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του 
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της 
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πτώχευση 
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αφερεγγυότητα 
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή 
παύσης δραστηριοτήτων; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
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URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Διακανονισμός με τους πιστωτές 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης 
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
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database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή 
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή u942 ή από δικαστήριο; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου 
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
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φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά 
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα 
έγγραφα της προμήθειας. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης 
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως 
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης; 
Η απάντησή σας 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης 
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ 
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των 
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα 
της παρούσας διαδικασίας 
Ο οικονομικός φορέας: 
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, 
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης; 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Α: Καταλληλότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια u949 επιλογής 
Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο 
Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν 
να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση 
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να παράσχει την 
σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: απαιτείται η ιδιότητα μέλους 
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συγκεκριμένου οργανισμού 
Χρειάζεται να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για 
να μπορεί να παράσχει την σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του; 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης, των 
εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του ΕΕΕΠ είναι ο εξής: 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 
Έτος 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



 

 98 

- 
Ενεχόμενο ποσό 
- 
--- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Σύσταση οικονομικού φορέα 
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή 
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε 
την ημερομηνία σύστασης ή έναρξης των δραστηριοτήτων του οικονομικού 
φορέα: 
Προσδιορίστε 
- 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου 
τύπου 
Τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων 
Ο πάροχος της υπηρεσίας ή ο ίδιος ο ανάδοχος και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις 
που καθορίζονται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης) 
το διευθυντικό του προσωπικό διαθέτει τα παρακάτω εκπαιδευτικά και 
επαγγελματικά προσόντα του. 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



 

 99 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΠ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε 
μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα 
ακόλουθα κριτήρια επιλογής 

Λήξη 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα 
κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον 
ακόλουθο τρόπο: 
Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο 
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών 
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 
Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 
- 

Is this information freely available electronically from an EU Member State 
database? 
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❍ Ναι 

❍ Όχι 
URL 
- 
Κωδικός 
- 
Εκδότης 
- 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V 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 αναφέρονται, 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 δωρεάν [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] ή 
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική 
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2014/24/ΕΕ), 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 Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς 
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)]. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 
Ημερομηνία 
- 
Τόπος 
- 
Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος μελών Ομάδας Έργου  

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: / / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Έργο Εργοδότης Καθήκοντα 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 

Α/Μ 

 

 

  

 

 

 

 / / 

 

 

    

 /  

 / / 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πίνακας 1: Οικονομική Προσφορά 
 

 ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΟΣΟ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΠΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

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

ΤΜΗΜΑ   

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

ΤΜΗΜΑ   

 
 

Πίνακας 2: Προσφερόµενες Υπηρεσίες   ανά 
Παραδοτέο 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟΥ  

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Α/Α 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(σε Α/Μ) 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ % ΠΟΣΟ 

         
         

ΣΥΝΟΛΟ (κόστους 
εργασίας) 

       

Β. ΆΛΛΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

Α/Α 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

% 
 

ΠΟΣΟ 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ(άλλων δαπανών)      
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β)      

 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

Α/Α 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου 

 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 

ΦΠΑ 
1     

2     
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3     

4     

5     

6     

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

   

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

 

1.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης ………………………………………………………………………. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ). 

Λέκκα 23-25, 105 62, ΑΘΗΝΑ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού ………………….………. ευρώ (…………………..€) 1. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  

………………………………… (…………………..€) 2 υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................…………………………………..3  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη Ανοικτής 

Διαγωνιστικής Διαδικασίας παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Ενδιάμεσης Αξιολόγησης Ε.Π. Ταμείου 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ, η οποία 

θα διενεργηθεί την …/…/2017, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 

                                                           
1
 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 

2
 Ο.π. υποσ. 1. 

3
 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
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«………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….». 

(Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος της Διακήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α 

οποίο/α υποβάλλεται προσφορά )  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της ……………………………(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε  πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………... (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς )  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

(Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών όπως εκάστοτε ισχύει) . 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Εκδότης ………………………………………………………………………. (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και 

Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ). 

Λέκκα 23-25, 105 62, ΑΘΗΝΑ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………………….. ποσού ………………….………. ευρώ (…………………..€) ( Συμπληρώνεται 

ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς)  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  

………………………………… (…………………..€)( Συμπληρώνεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς)  

υπέρ του  

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων (Συμπληρώνεται με όλα τα 
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.) 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …………της υπ’ αριθμ. ..... Σύμβασης  με τίτλο 

“…………………………………………………………………………………………………………………..”, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

............. Διακήρυξη Ανοικτής Διαγωνιστικής Διαδικασίας παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Ενδιάμεσης 

Αξιολόγησης Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της 

ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ. 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



 

 

Σελίδα 108 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 

μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 

(Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών όπως εκάστοτε ισχύει). 

 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02



 

 

Σελίδα 109 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

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

 

 

      
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ 

ΤΟ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ) 
 

 

                  
 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ …… (ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟ/Α ΤΜΗΜΑ /ΤΜΗΜΑΤΑ) 

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, ………… [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης] 
μεταξύ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας και Άλλων Πόρων που εδρεύει στην  Αθήνα, επί της οδού Λέκκα 23-25, με ΑΦΜ 090166291και 
εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Λαμπρινή ΚΟΓΟΥ, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ του…………, νόμιμου εκπροσώπου του/της ……..(του νομικού προσώπου ή της Ένωσης 
προσώπου) σύμφωνα με το υπ’ αριθμ………………συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με την επωνυμία ………… , 
ΑΦΜ και τον διακριτικό τίτλο  …………που εδρεύει στην …………εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος»  

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «Ανάδοχο», 
την παροχή υπηρεσιών για το έργο ……, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) στη με αρ. …………/2017 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου, όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την  παρούσα  
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης του έργου………… και  
(ε) στην με αρ. ………… διατύπωση σύμφωνης γνώμης της ΕΥΣΥΔ ΕΠ ΤΑΜΕΤΑΑΠ για την σύναψη της 
σύμβασης 
ο «Ανάδοχος» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής 
όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών  για το έργο ………… (αναγράφεται αναλυτικά ο 
τίτλος του ανατιθέμενου τμήματος) κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη Διακήρυξη,  στην τεχνική και 
οικονομική προσφορά του Αναδόχου, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 
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ΑΡΘΡΟ 2: Διάρκεια της σύμβασης 

 
1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να  εκτελέσει το έργο……. εντός ………… μηνών από την υπογραφή της 
παρούσας σύμφωνα με την … διακήρυξη και την προσφορά του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας. 
2.Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατική διάρκεια της παρούσας  και δεν  
έχει υποβάλει έγκαιρα αίτημα παράτασής της ή έχει λήξει η παράταση κατά τα κατωτέρω της διάρκειας 
της , χωρίς να έχει εκτελέσει την ανατιθέμενη υπηρεσία. 
3.Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ολοκλήρωσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα…. 
Ν.4412/2015 και της παρούσας. 
4. 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 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 82350/03-08-
2016 (ΦΕΚ2451 Β) Υ.Α., μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του 
αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών για το έργο 
…………………………………………………………………….(αναγράφεται η ονομασία του ανατιθέμενου ΤΜΗΜΑΤΟΣ) 
κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της 
συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση 
του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου.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.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 
μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες 
γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή περιγράφεται στην 
παρούσα, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του προσωπικού του, των 
εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, ασφαλιστικές κρατήσεις ή 
επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους απρόβλεπτη δαπάνη και 
όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.  
3.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.  
4.Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του προς την Αναθέτουσα Αρχή από τις εγκαταστάσεις που 
θα του υποδείξει, από τις εγκαταστάσεις του και σε όποια άλλα σημεία εντός ή εκτός Ελλάδας 
προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου.  
5.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των 
υποχρεώσεών του (π.χ. PCs, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, 
κ.λπ..). 
6.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 
Αναθέτουσα Αρχή και την Επιτροπή Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ), υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του 
οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 
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7.Ο Ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο 
να υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ' 
εντολή και λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να 
ορισθεί και αναπληρωτής του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης 
ή/και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από γραπτή 
έγκρισή της. 
8.Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο 
(τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 
9.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. 
10.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 δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει 
ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα  στο άρθρο 10 της παρούσας ή ακόμη και να 
καταγγείλει τη σύμβαση. 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. 
11.Ο Ανάδοχος 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. 
12.Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες 
που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 
απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με 
αυτές. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
13.Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της 
Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για 
κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν τη παράβαση, εξ οιασδήποτε αιτίας και αν 
προέρχεται. 
14.Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 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.  
15.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. 
16. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης του Αναδόχου ή άλλης ανάλογης κατάστασης ή έκδοσης τελεσίδικης καταδικαστικής 
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απόφασης εις βάρος του νομίμου εκπροσώπου του ή του ίδιου του Αναδόχου( εφόσον ο ανάδοχος 
είναι φυσικό πρόσωπο)  για ένα εκ των ανωτέρω αναφερόμενων στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 
4412/2016 αδικημάτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης,  η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 
τη σύμβαση.  
17.(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 Διακήρυξη 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. 
18.(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
19.(Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία) Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή 
θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 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.  
20.Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, και ευθύνες, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα. 
21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον 
Καν. 1048/2014 και 1049/2014. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων (αναγράφεται ο τίτλος του αντίστοιχου Εθνικού 
Προγράμματος ανάλογα με το ανατιθέμενο τμήμα) ,  και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από 
πόρους τεχνικής βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης/ Εσωτερικής Ασφάλειας 
και Άλλων Πόρων( αναγράφεται ο τίτλος του Ταμείου ανάλογα με το ανατιθέμενο τμήμα) και ο 
Ανάδοχος υποχρεούται, με μέριμνα και δαπάνες του, να παραθέτει τα στοιχεία αυτά σε οποιοδήποτε 
έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση του έργου. Σε αντίθετη ο 
Ανάδοχος υπόκειται σε ποινική ρήτρα 2% επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ, η οποία δεν 
αίρεται, για κάθε ημέρα που καθυστερεί να συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωσή του. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4: Γενικές Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής-Διαδικασία Επικοινωνίας με τον Ανάδοχο 

1.Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό, που 
διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 
2.Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα  γραπτώς ερωτήματα του 
Αναδόχου, που αφορούν τις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο Ανάδοχος προκειμένου να εκπονήσει τα 
παραδοτέα του έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: Χρόνος  Παράδοσης –Υποβολή Παραδοτέων  

1.Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …. διακήρυξη και την προσφορά του Αναδόχου, 
όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα. 

 

(ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟ/Α ΤΜΗΜΑ /ΤΜΗΜΑΤΑ) 
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

  

  

  

  

2.Τόπος υποβολής των παραδοτέων της παρούσας , ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, επί της οδού 
Λέκκα 23-25, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα, 5ος  Όροφος. 
 
3.Η υποβολή των παραδοτέων από τον ανάδοχο γίνεται σε τρία (3) αντίγραφα/αντίτυπα σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή πλήρως επεξεργάσιμη. 

4. Στα παραδοτέα Β και Γ, ο ανάδοχος πρέπει να περιλαμβάνει Επιτελική Σύνοψη (executive summary) 
συμπερασμάτων και εισηγήσεων (στα ελληνικά και στα αγγλικά - μέχρι 10 σελίδες). 

5. Κάθε  παραδοτέο  θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονομία, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μην χρειάζεται να 
ανατρέξει σε άλλες πηγές. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο 
περιεχόμενο και στους στόχους του κάθε Προγράμματος, καθώς και ένα βασικό χρηματοδοτικό πίνακα. 
Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές ερευνών πεδίου κλπ 
είναι απαραίτητο να συνοδεύουν το παραδοτέο ως Παράρτημα. Στο ίδιο παράρτημα θα περιλαμβάνεται 
και αναλυτική αναφορά στη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την προσέγγιση κάθε ερωτήματος.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: Τίμημα - Τρόπος πληρωμής-Δικαιολογητικά Πληρωμής 

1.Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου 
(συμβατικό τίμημα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
παράρτημα της παρούσας σύμβασης  …………€ (ολογράφως: ………… Ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
…………%   
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος. Στο ανωτέρω ποσό 
της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές των συνεργατών του, τα πάσης 
φύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη περίπτωση παντός 
είδους έξοδα και δαπάνες του σε σχέση με την υποβολή των παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 
υπέρ οιουδήποτε τρίτου ή προστηθέντος και κάθε άλλη δαπάνη ή έξοδο που απαιτείται ή επιβαρύνει τη 
υλοποίηση του Έργου, καθώς και οι κάθε είδους κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται 
από την ελληνική νομοθεσία.  

3. Το συμβατικό τίμημα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και την παρούσα. Το συμβατικό τίμημα καταβάλλεται 
από τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «…………………………………..», κωδ. ΟΠΣ ……. και κωδικό ΠΔΕ ………….. της 
ΣΑΕ……………….. 

4. Το συμβατικό τίμημα καταβάλλεται τμηματικά και ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής :  

α) Το 20 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Α από την Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την 
επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

β) Το 30 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Β από την Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii )την 
επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 
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γ)Το 35% % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Γ από την Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii)την 
επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

δ)Το 15 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή  του Παραδοτέου Δ από την Επιτροπή 
Παραλαβής, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει i) i την εμπρόθεσμη παράδοσή του και ii) την 
επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
Παραδοτέου που παραλήφθηκε οριστικά ως ανωτέρω. Για την σταδιακή αποδέσμευση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Έργου και 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την 
αντιμετώπιση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6.3. της παρούσας και στη σύμβαση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου σύμφωνα 
με το άρθρο 8 της παρούσας και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.  

5. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση  προσώπων, η καταβολή  του συμβατικού τιμήματος θα γίνει 
στο κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά και κατά το ποσοστό  συμμετοχής του στην Ένωση. Για την 
καταβολή του τιμήματος, το κάθε μέλος της Ένωσης εκδίδει και προσκομίζει Τιμολόγια Παροχής 
Υπηρεσιών και υποχρεούται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα νόμιμα παραστατικά και 
δικαιολογητικά πληρωμής που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, 
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα μέλη της Ένωσης βαρύνονται με κάθε φόρο, παρακράτηση 
φόρου και εισφορά για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεοι.  

6. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα επιβάλλεται : 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων  σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 του 
Ν. 4412/2016. 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων  Υπέρ 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Τα έξοδα δημοσίευσης στις  τοπικές εφημερίδες θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

7.Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω συνολικού 
συμβατικού τιμήματος. 
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ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 

1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ 
αρ. …………εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού ύψους 
…………€ που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμ…. 
διακήρυξη και  είναι αορίστου χρόνου .  

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται σταδιακά και επιστρέφεται μετά την παραλαβή του 
έργου και την ολοκλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 8 της παρούσας, 
και μετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω 
αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5,6 και 8 της 
παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας 
Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 
(Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

4. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 
  α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016, 
  β.  σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  της παρούσας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της παρούσας και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

6. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ….. 
διακήρυξη και την παρούσα και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων 
μερών. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8:Παραλαβή 

1.Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής (ΕΠΕ) 
που συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής, το έργο της 
οποίας είναι: 

i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο 

ii. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης του έργου από τον Ανάδοχο και η 

διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων. 

iii. Η προσωρινή και οριστική παραλαβή των παραδοτέων και του έργου από τον Ανάδοχο, 

προκειμένου να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα.  

Για την παραλαβή του των παραδοτέων ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:  

1.1.Τα παραδοτέα παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει 
εγγράφως τις παρατηρήσεις της στην Ανάδοχο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία λήψης τους. 

1.2. Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΕ 
να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα και οι 
αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα θεωρούνται ικανοποιητικές. 
Ο Ανάδοχος τότε δικαιούται να εισπράξει την πληρωμή της αμοιβής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
ανωτέρω στο άρθρο 6 της παρούσας. 
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1.3. Οι παρατηρήσεις της ΕΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή 
ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής 
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

1.4. Στην περίπτωση υποβολής  παρατηρήσεων επί των Παραδοτέων, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σύμφωνα με τις 
διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΕ. Εάν το 
επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΕ ικανοποιητικό, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών είτε να επαναλάβει την διαδικασία αποστολής 
νέων παρατηρήσεων στον Ανάδοχο, είτε να εισηγηθεί στην Αναθέτουσα Αρχή να κινήσει τις διαδικασίες 
περί κηρύξεως του Αναδόχου ως εκπτώτου και την λήξη της σύμβασης. Εάν παρέλθει άπρακτη η 
προηγούμενη προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών, τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα. 

1.5.Στην περίπτωση που κοινοποιηθούν στον ανάδοχο επισημάνσεις μη ικανοποιητικής παροχής 
υπηρεσιών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών του. Εάν η 
ΕΠΕ διαπιστώσει και πάλι σημεία μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, έχει το 
δικαίωμα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. 

1.6. Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΕ, 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 στην 
παρούσα παράγραφο, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

1.7. Η ΕΠΕ μπορεί: α) να εγκρίνει την παραλαβή του παραδοτέου, αν κρίνει ότι αυτό δεν παρουσιάζει 

παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας, β) να απορρίψει το παραδοτέο ή να ζητήσει την 

αντικατάστασή του σύμφωνα με την παράγραφο 6.4. της παρούσας  

1.8. Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη υποβολή κάθε παραδοτέου και του συνόλου 
των παραδοτέων , 2ον) την ολοκλήρωση του έργου   και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά την καλή 
εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,  την πραγματοποίηση των 
τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής  παραλαβής κάθε  
παραδοτέου και του συνόλου των παραδοτέων έργου, εις τριπλούν και το διαβιβάζει στην Μονάδα Γ της 
ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραδοτέου ή του συνόλου του έργου   εγκρίνεται 
από το αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής. 

2. Κατά την διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και 
ο ανάδοχος.   

3. Αν η Επιτροπή Παραλαβής  κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής  
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό 
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάσσεται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 
εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία 
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υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 
προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων 
και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 
παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
7.Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:  

α) Όταν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή  το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του 
συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η 
καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη και στην 
παρούσα.  
β) Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν.  
γ) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις και  
δ) Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκε  η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: Τροποποίηση της σύμβασης  

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και της παροχής σύμφωνης 
γνώμης /προεγκρίσεως της τροποποίησης από την ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 46 της υπ’ 
αριθμ. 82350/03-08-2016 (Β’ 2451) Υπουργικής Απόφασης 

2. Η αναθέτουσα Αρχή  διατηρεί το δικαίωμα  να ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 6 του Ν. 

4412/2016 με διαπραγμάτευση  από τον Ανάδοχο του κάθε ανατιθέμενου Τμήματος  (Τμήμα 1 ή Τμήμα 2) 

την επανάληψη μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών των Παραδοτέων Γ και Δ του κάθε ανατιθέμενου 

τμήματος  στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Εθνικών Προγραμμάτων  με συμβατικό τίμημα έως 20.000 

ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24.800 ευρώ με ΦΠΑ  24% με  βάση την κοστολόγηση της αρχικής σύμβασης  και 

σύμφωνα με την τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου για κάθε Τμήμα. Η επανάληψη της 

παροχής των υπηρεσιών των ως άνω παραδοτέων του κάθε ανατιθέμενου τμήματος θα γίνει για χρονικό 

διάστημα έως τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προαίρεσης. Η άσκηση του 

προαναφερθέντος δικαιώματος από την αναθέτουσα αρχή θα γίνει μέσα σε δύο έτη από την σύναψη της 

αρχικής σύμβασης.   

  

ΑΡΘΡΟ 10: Ποινικές Ρήτρες 

1.Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.  
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών 
της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 
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αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,  
γ) 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 που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.  
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται από την αμοιβή του αναδόχου.  
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας . 
 

ΑΡΘΡΟ 11: Απόρριψη παραδοτέου-αντικατάσταση 

1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων, 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα το άρθρο 10 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 10  και 13 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: Καταγγελία της σύμβασης-Μονομερής λύσης της σύμβασης 

1. Η ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΕΑΑΠ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις του άρθρου 133 
του ν.4412/2016, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) 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  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) προβλέπεται σε επιμέρους ρυθμίσεις της παρούσας  

 

ΑΡΘΡΟ 13: Κήρυξη Αναδόχου Έκπτωτου 

1.Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
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2.Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται με απόφαση του  αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία τον καλεί 
υποχρεωτικά  για παροχή εξηγήσεων, ως κύρωση η  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση:  

α) όταν το παραδοτέο δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη της αναθέτουσας αρχής 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

ΑΡΘΡΟ 14:Ανωτέρα Βία 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 15: Εμπιστευτικότητα  

1.Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη 
σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να 
τηρήσει την ως άνω υποχρέωση.  

2.Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσή του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
να καταγγείλει αζημίως τη σύμβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας και να 
απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών 
πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον.  

3.Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη 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 κανέναν 
τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

4.Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης 
του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.  

5.Το σύνολο των παραδοτέων του Αναδόχου στο πλαίσιο του έργου περιέρχονται στην ιδιοκτησία της 
Αναθέτουσας Αρχής, ο δε Ανάδοχος δεν δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου των 
εκθέσεων και των λοιπών αναφορών, ειδικών μελετών κλπ που θα συντάξει συμπεριλαμβανομένης και 
της δημοσίευσης τους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

ΑΡΘΡΟ 16: Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

1.Όλο το υλικό που παράγεται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο, στα πλαίσια του 
παρόντος έργου (π.χ. διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κλπ), θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της 
Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο έχει το δικαίωμα να το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα. Τα σχετικά 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οι εξουσίες που απορρέουν από αυτά ρητώς εκχωρούνται στην 
Αναθέτουσα Αρχή χωρίς την καταβολή πρόσθετης αμοιβής πέραν της προβλεπόμενης στην παρούσα 
σύμβαση.  Όλο το υλικό που παράγεται θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή από τον Ανάδοχο κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το συμβατικό χρονοδιάγραμμα του, αλλά και κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Η μεταβίβαση πάσης φύσεως δικαιωμάτων επί του υλικού 
επέρχεται με την καταβολή της αντίστοιχης αμοιβής. Όλα τα παραδοτέα, οι μελέτες, τα στοιχεία και 
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κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο που θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες 
του έργου θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής που μπορεί να τα νέμεται, 
χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται κατά βούληση. 

2.Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για 
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα των παραδοτέων του έργου ή των 
δημιουργημάτων που χρησιμοποιήθηκαν από το Ανάδοχο για την παραγωγή των παραδοτέων του, η 
Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της 
Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου.  

3.Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η 
Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής 
δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου μέσου.  

4. Σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από το έργο, ισχύουν οι 
ακόλουθες νομοθετικές διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν: 

 Ο Ν. 2121/1993 (ΦΕΚ Α’ 25) «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και  
πολιτιστικά θέματα» 

 Το Άρθρο 7 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ Α’ 84) «Εναρμόνιση με την οδηγία 96/9/Ε0Κ του  
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1996 σχετικά με τη 
νομική προστασία των βάσεων δεδομένων και άλλες διατάξεις»  

 Ο Ν. 3184/2003 (ΦΕΚ Α’ 228) «Κύρωση της Συνθήκης του Παγκόσμιου Οργανισμού  
Διανοητικής Ιδιοκτησίας για την πνευματική ιδιοκτησία» 
 

ΑΡΘΡΟ 17: Εκχώρηση -Υποκατάσταση 

1.Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 
που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η εκχώρηση της είσπραξης της 
αμοιβής του Αναδόχου, μετά την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής  κατόπιν γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας 
Επιτροπής Παραλαβής του Έργου σε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα της επιλογής τους, εφόσον τηρηθεί 
η σχετική νόμιμη διαδικασία κατά τον Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού (άρθρο 145 Ν. 4270/2014) όπως 
εκάστοτε ισχύει. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε πιστωτικό ίδρυμα, 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 του πιστωτικού ιδρύματος  το εκχωρούμενο τίμημα, η 
Αναθέτουσα Αρχή  δεν έχει καμία ευθύνη έναντι του εκδοχέως πιστωτικού ιδρύματος.  
2.Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον για την εκτέλεση του έργου.  Επιτρέπεται η 
υποκατάσταση του Αναδόχου  στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από νέο Ανάδοχο συνεπεία 
ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων 
της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης  ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο 
προπτωχευτικών ή πτωχευτικών από  άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις 
τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του Βιβλίου Ι του 
Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: Υπεργολαβία 

1. Σε περίπτωση  υπεργολαβίας η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

2. Σε περίπτωση υπεργολαβίας  μετά την ανάθεση της σύμβασης και το αργότερο κατά την έναρξη της 
εκτέλεσή της ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νομίμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην 
εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο κύριος ανάδοχος 
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υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί στην εκτέλεση της σύμβασης . 

3. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η αναθέτουσα αρχή 
επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της υπ’ αριθμ. …. 
διακήρυξης κατά την ανάθεση της σύμβασης με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.8.2. της υπ’ αριθμ. ….. διακήρυξης  αντί του ΕΕΕΣ. 

4. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν 
από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του.  

 

ΑΡΘΡΟ 19: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 και 6.4. της υπ’ αριθμ. ……… διακήρυξης και των άρθρων 10 και 13 της παρούσας να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παραλαβής) . 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.   

 

ΑΡΘΡΟ 20: Εφαρμοστέο Δίκαιο-Επίλυση Διαφορών 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από 
την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 
συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) 
λαμβάνει ο Ανάδοχος.  

ΤΑ ΜΕΡΗ 

  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ       ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΑΔΑ: 6ΗΤ9465ΧΙ8-Ο2Ν

17PROC006276411 2017-06-02


		2017-06-02T10:55:21+0300




