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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Α Π Ο Υ Α  Η 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την επιλογό αναδόχου 

υλοπούηςησ τησ  πρϊξησ με τύτλο «Μελϋτη ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού 

ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με κωδ. ΟΠ 5129433, με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ 

μϋςω καταλόγου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 119 Ν. 4412/2016 

(ΥΕΚ 147/08.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.  
 

Ϊχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατϊξεισ: 

- του ν. 4314/2014 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχεύριςη, τον 

ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων για την 

προγραμματικό περύοδο 2014-2020», όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Σμόμα Προμηθειών 

Σαχ. Δ/νςη: 

Πληροφορύεσ: 

Σηλϋφωνο: 

Fax: 

e-mail: 

Πειραιώσ 211, 177 78 Σαύροσ 

Καλλιόπη Σςαπρούνη 

213 1306 214 

213 1306 480 

ktsaprouni@ekdd.gr 

promitheies@ekdd.gr  

 
 

  

     Αθόνα,  31/8/2021     

Α.Π.:       3148 
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- του εκτελεςτικού κανονιςμού (ΕΕ) αρ.215/2014 για τη θϋςπιςη κανόνων 

εφαρμογόσ του Κανονιςμού (ΕΕ) αρ. 1303/2013 του Ευρωπαώκού 

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, ωσ προσ τισ μεθοδολογύεσ για τη 

ςτόριξη των ςτόχων ςτο πλαύςιο επιδόςεων και την ονοματολογύα των 

κατηγοριών παρϋμβαςησ για τα Ευρωπαώκϊ Διαρθρωτικϊ και Επενδυτικϊ 

Σαμεύα. 

- του Κανονιςμού (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2013 ςχετικϊ με το Ευρωπαώκό Σαμεύο 

Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ και για τη θϋςπιςη ειδικών διατϊξεων ςχετικϊ 

με το ςτόχο «Επενδύςεισ ςτην ανϊπτυξη και την απαςχόληςη» και για 

την κατϊργηςη του κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

- του Κανονιςμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 

και του υμβουλύου τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2013 περύ καθοριςμού κοινών 

διατϊξεων για το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το 

Ευρωπαώκό Κοινωνικό Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκό 

Γεωργικό Σαμεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και το Ευρωπαώκό Σαμεύο 

Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμού γενικών διατϊξεων για το 

Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκό Κοινωνικό 

Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκό Σαμεύο Θϊλαςςασ και 

Αλιεύασ και για την κατϊργηςη του κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

- του Κανονιςμού (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του 

υμβουλύου τησ 17ησ Δεκεμβρύου 2013 για το Ευρωπαώκό Κοινωνικό 

Σαμεύο και την κατϊργηςη του κανονιςμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του 

υμβουλύου. 

2. Ση με αριθμ.CCI2014GR05M2OP001/17-12-2014 απόφαςη τησ 

Επιτροπόσ των ΕΚ για την ϋγκριςη οριςμϋνων ςτοιχεύων του 

Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα».  

3. Σον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών και 

υπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

ϊρθρο 119, όπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχύει. 

4. Σην αριθμ. 15619/ΕΤΘΤ193 (ΥΕΚ 500/29-2-2016) Σροποπούηςη τησ με 

αριθμ.55231/ΕΤΘΤ/474 (ΥΕΚ Β.949/27-5-15) Απόφαςησ ςχετικϊ με την 

Αναδιϊρθρωςη τησ Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του ΕΠ Μεταρρύθμιςη 

Δημόςιου Σομϋα, του ϊρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4314/2014 και 

αντικατϊςταςη τησ αρ. οικ. 202/2008 (ΥΕΚ Β. 155) ΚΤΑ όπωσ ϋχει 

τροποποιηθεύ και ιςχύει. 

5. Σην    υπ’    αριθμ.    137675/EΤΘΤ1016/18    (ΥΕΚ    5968 Β/31-12-2018) 

αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθμ. 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΥΕΚ 

3521 Β/1-11-2016) υπουργικόσ απόφαςησ με τύτλο «Σροποπούηςη και 
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αντικατϊςταςη τησ υπ’ αριθμ. 81986/ΕΤΘΤ712/31.7.2015 (ΥΕΚ Β΄ 

1822) υπουργικόσ απόφαςησ “Εθνικού κανόνεσ επιλεξιμότητασ δαπανών 

για τα προγρϊμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ϊλεγχοι νομιμότητασ 

δημοςύων ςυμβϊςεων ςυγχρηματοδοτούμενων πρϊξεων ΕΠΑ 2014-

2020 από Αρχϋσ Διαχεύριςησ και Ενδιϊμεςουσ Υορεύσ – Διαδικαςύα 

ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων αξιολόγηςησ πρϊξεων”» όπωσ ϋχει 

τροποποιηθεύ και ιςχύει.  

6. Σην αριθμ. 134453/23-12-2015 (Υ.Ε.Κ. 2857/Β/28-12-2015) Κοινό 

Απόφαςη των Τπουργών Οικονομικών και Ανϊπτυξησ & 

Ανταγωνιςτικότητασ ςχετικϊ με τισ «Ρυθμύςεισ για τισ πληρωμϋσ των 

δαπανών του ςυγχρηματοδοτούμενου ςκϋλουσ του Προγρϊμματοσ 

Δημοςύων Επενδύςεων-ΠΔΕ και αντικατϊςταςη τησ κοινόσ Τπουργικόσ 

απόφαςησ 46274/26.09.2014 (ΥΕΚ 2573/τ.Β΄ » 

7. Σην υπ’ αριθμ. 23451/ΕΤΑ493/24-2-2017 Απόφαςη που αφορϊ ςτισ 

Διαδικαςύεσ κατϊρτιςησ, ϋγκριςησ και υλοπούηςησ προγραμμϊτων 

τεχνικόσ βοόθειασ, διαδικαςύεσ δημιουργύασ και διατόρηςησ καταλόγων 

προμηθευτών για την ανϊθεςη και υλοπούηςη ενεργειών τεχνικόσ 

βοόθειασ, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει.  

8. Σην υπ. αριθ. 1340/7-7-2021 (ΑΔΑ:6Π246ΜΣΛΡ-5ΛΧ) 2η τροποπούηςη 

τησ Πρόςκληςησ για την υποβολό προτϊςεων με τύτλο «ΣΕΦΝΙΚΗ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ-ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΨΝ ΔΡΑΕΨΝ ΕΚΣ 

ΕΠΙΣΕΛΙΚΨΝ ΔΟΜΨΝ KAI ΔΙΚΑΙΟΤΦΨΝ ΣΟΤ ΕΠ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» (Κωδ. Πρόςκλ. 053 Α/Α ΟΠ: 4618). 

9. Σην υπ. αριθ. 1412/5-8-2021 (ΑΔΑ:9ΨΥΡ46ΜΣΛΡ-ΟΝΝ) Απόφαςη τησ 

Ειδικού Γραμματϋωσ Διαχεύριςησ Προγραμμϊτων ΕΚΣ με θϋμα 

«Ϊνταξη τησ Πρϊξησ «Μελϋτη ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού 

ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με Κωδικό ΟΠ 5129433 ςτο ΕΠ 

«Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα». 

10. Σην εγγραφό τησ προαναφερόμενησ Πρϊξησ ςτο Π.Δ.Ε. ςτη ΑΕ Ε4151 , 

με κωδικό ενϊριθμο: 2021Ε41510001. 

11. Σην αριθ. ΔΙΔΚ/Υ.ΕΚΔΔΑ/οικ.5612/30.3.2021 απόφαςη του Τπουργού 

Εςωτερικών με θϋμα «Αποδοχό παραιτόςεων Προϋδρου και 

Αντιπροϋδρου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ και Αυτοδιούκηςησ 

(ΕΚΔΔΑ) και διοριςμόσ Προϋδρου του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ 

Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ)» (ΥΕΚ 252/τ. Τ.Ο.Δ.Δ./2.4.2021). 

12. Σην αριθ. 4563/30-04-2020 απόφαςη του Δ.. του ΕΚΔΔΑ με θϋμα 

«Εξουςιοδότηςη ςτον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ για την υποβολό αιτημϊτων 

χρηματοδότηςησ των πρϊξεων του Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου 

Σομϋα», καθώσ και τυχόν τροποποιόςεων»  (ΥΕΚ 1811/Β/12-05-2021). 
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13. Σην υπ’ αρ. πρ. 1741/24-6-2019 (ΑΔΑ ΧΓ2Δ465ΦΙ8-95Ξ) Απόφαςη για 

τη ςυγκρότηςη Καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεςιών 

προσ την Ειδικό Τπηρεςύα Διαχεύριςησ του Ε.Π «ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» για την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 και 

Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για εγγραφό ςτον Κατϊλογο. 

14. Σην αριθμ. πρωτ. 337/2-2-2017 βεβαύωςη εγγραφόσ τησ εταιρεύασ 

REMACO A.E ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ και ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ςτον 

κατϊλογο προμηθευτών παρεχόντων υπηρεςιών τησ ΕΤΔ ΕΠ 

«Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

15. Σην αριθμ. πρωτ. 1025/18-5-2021 βεβαύωςη εγγραφόσ τησ εταιρεύασ  

Headway ύμβουλοι Οικονομολόγοι ΕΠΕ , ςτον κατϊλογο προμηθευτών 

παρεχόντων υπηρεςιών τησ ΕΤΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιςη Δημοςύου Σομϋα». 

16. Σην αριθμ. πρωτ. 998/27-3-2017 βεβαύωςη εγγραφόσ τησ εταιρεύασ  

Price Waterhouse  Coopers Business Solutions Α.Ε , ςτον κατϊλογο 

προμηθευτών παρεχόντων υπηρεςιών τησ ΕΤΔ ΕΠ «Μεταρρύθμιςη 

Δημοςύου Σομϋα». 

17. Ότι με την παρούςα προκαλεύται ςυνολικό δαπϊνη ύψουσ 60.000,00 

Ευρώ (μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ 24%), ότοι 

74.400,00 (ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ 24%), η οπούα 

θα βαρύνει τον προώπολογιςμό τησ ΑΕ 4151 με κωδικό ενϊριθμο: 

2021Ε41510001. 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΟΤΜΕ 

 

Καλούμε τουσ κϊτωθι εγγεγραμμϋνουσ ςτον κατϊλογο προμηθευτών και 

παρεχόντων υπηρεςιών τησ  Ειδικόσ Τπηρεςύασ Διαχεύριςησ του Ε.Π. 

«ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» οικονομικούσ φορεύσ ςτην 

κατηγορύα ενϋργειασ Β2: «Εκπόνηςη Μελετών-Εμπειρογνωμοςυνών-

Ερευνών» και οι οπούεσ βϊςει των ςτοιχεύων τουσ διαθϋτουν την εμπειρύα 

και την τεχνογνωςύα για την υλοπούηςη του υπό ανϊθεςη ϋργου: 

i. REMACO A.E ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ και ΑΝΑΠΣΤΞΗ, 

Αρτϋμιδοσ 3, Μαρούςι, Σ.Κ 15125, με Α.Υ.Μ. 094213379, Δ.Ο.Τ. 

ΥΑΕ ΑΘΗΝΨΝ, τηλ: 210-6725966, email: remaco@remaco.gr 

ii. Headway ύμβουλοι Οικονομολόγοι ΕΠΕ, Αιγινότου 21, Κηφιςιϊ, 

Σ.Κ 14562, με Α.Υ.Μ. 095730829 τησ Δ.Ο.Τ. Κηφιςιϊσ, τηλ: 210-

6234550, email : headway@headway.gr 

iii. Price  Waterhouse  Coopers Business Solutions ΑΕ, Λεωφόροσ 

Κηφιςύασ 268, Σ.Κ 17455, Αθόνα με Α.Υ.Μ 094496049, Δ.Ο.Τ. ΥΑΕ 

ΑΘΗΝΨΝ τηλ: 210-6874400, email : gr_pwcgreece@pwc.com 



ΑΔΑ: ΡΣΤΨ4691Φ0-ΦΒ0



5 

 

                                                                                    

να υποβϊλουν προςφορϋσ (ςε ϋντυπη μορφό), ςύµφωνα µε τουσ όρουσ 

που περιγρϊφονται κατωτϋρω, ςτο πλαύςιο τησ διαδικαςύασ επιλογόσ 

μϋςω του καταλόγου παρεχόντων υπηρεςιών του Ε.Π. ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ 

ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ βϊςει των ςχετικών διατϊξεων του ϊρθρου 119 του 

Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 147/08.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει, 

και τησ υπ΄ατρ.23451/ΕΤΑ493/24.02.2017 ΤΑ (ΥΕΚ 

677/Β΄03.03.2017) για την υλοπούηςη τησ πρϊξησ με τύτλο «Μελϋτη 

ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με κωδ. ΟΠ 

5129433. 

Οι τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ϋργου και τα κριτόρια επιλογόσ 
επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα Α’ «Αναλυτικό περιγραφό και τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ του ϋργου», το οπούο αποτελεύ αναπόςπαςτο μϋροσ τησ 
παρούςησ. 

Ο ςυνολικόσ προώπολογιςμόσ ανϋρχεται ςτο ποςό των 60.000,00 Ευρώ 

μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ και 74.400,00 Ευρώ 

ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%). 

Η διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε 10 μόνεσ από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ και ανϊρτηςό τησ ςτο ΚΗΜΔΗ. 

Η παρούςα Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ και τα ςυνημμϋνα 

Παραρτόματα αυτόσ, τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημερολογιακϋσ ημϋρεσ πριν 

την ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών: (α) θα αποςταλούν µϋςω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ςτουσ υποψηφύουσ αναδόχουσ που 

προεπιλϋχθηκαν από τον Κατϊλογο προμηθευτών και παρεχόντων 

υπηρεςιών τησ ΕΤΔ του Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα» και (β) θα 

αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςτη διεύθυνςη: 

http://www.ekdd.gr, καθώσ επύςησ, ςτο Πρόγραµµα ∆ΙΑΤΓΕΙΑ και ςτο 

Kεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοςύων υµβϊςεων (ΚΗΜ∆Η). 

Η κατϊθεςη των προςφορών των ενδιαφερομϋνων (ςε ϋντυπη 

μορφό), με  ιςχύ τουλϊχιςτον τεςςϊρων (4) μηνών, θα πραγματοποιηθεύ 

ϋωσ την 10/09/2021 και ϋωσ 14.00 μ.μ., ςτo Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ 

Διούκηςησ, Πειραιώσ 211 , 17778, Σαύροσ, Όροφοσ 1οσ, Γραφεύο 106. 

Η αποςφρϊγιςη των φακϋλων των προςφορών θα πραγματοποιηθεύ ςτισ  

13/09/2021 και ώρα 13:00 ςτην ύδια διεύθυνςη. 

Κριτόριο ανϊθεςησ τησ ύμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα από 

οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τιμόσ.  

Η τελικό επιλογό του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεύ με αιτιολογημϋνη 

απόφαςη του αρμόδιου οργϊνου ύςτερα από γνωμοδότηςη τριμελούσ 

Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ προςφορών που θα ςυγκροτηθεύ για το ςκοπό 

αυτό, βαςιζόμενη αποκλειςτικϊ ςτα κριτόρια που αναφϋρονται ςτο 

Παρϊρτημα Α’ τησ παρούςασ απόφαςησ. 

Για όςα θϋματα δεν ρυθμύζονται ειδικότερα ςτην παρούςα πρόςκληςη 
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ιςχύουν οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016 και ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ 

του Α.Κ.   

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΕΚΔΔΑ 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΡΑΜΑΛΙΨΣΗ 
 
 

υνημμϋνα: 
Παρϊρτημα Α - ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ 
ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
Παρϊρτημα Β- ΣΕΤΔ 
Παρϊρτημα Γ – Τπόδειγμα εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ. 
 

 

Εςωτερικό Διανομό: 
Πρόεδρο 
Αντιπρόεδρο 
Γενικό Δ/νςη Οικονομικών & Διοικητικών Τπηρεςιών 
Δ/ντό ΙΝ.ΕΠ 
Δ/ντό Ε..Δ.Δ.Α 
Δ/ντό Ι.Σ.Ε.Κ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α’ : ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΟΤ 
«ΜΕΛΕΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ 
ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΕΚΔΔΑ» ΜΕ ΚΨΔ. ΟΠ 5129433 

ΥΟΡΕΑ ΓΙΑ ΣΟΝ

 ΟΠΟΙΟ  

ΠΡΟΟΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ ΕΡΓΟ 

Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Πειραιώσ 211, Σαύροσ 17778 

ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ http://www.ekdd.gr-ΚΗΜΔΗ-ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΚΑΣΑ CPV Τπηρεςύεσ παροχόσ ςυμβουλών, 85312320-8 

 
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Επιλογό μϋςω καταλόγου κατ’ ϊρθρο 119 παρ. 3του Ν. 

4412/2016 βϊςει τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από οικονομικό 

ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τιμόσ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

60.000,00 Ευρώ μη ςυμπεριλαμβανομϋνου του αναλογούντοσ 

ΥΠΑ (24%) και 74.400,00 Ευρώ ςυμπεριλαμβανομϋνου του 

αναλογούντοσ ΥΠΑ (24%) ΥΠΑ: 14.400,00 € ) 

 
 
 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  ΕΡΓΟΤ 

Σο Ϊργο ςυγχρηματοδοτεύται από το Ευρωπαώκό Κοινωνικό 

Σαμεύο (ΕΚΣ) και Εθνικούσ Πόρουσ ςτο πλαύςιο του 

εγκεκριμϋνου Ετόςιου Προγρϊμματοσ Ενεργειών τησ Σεχνικόσ 

Τποςτόριξησ Εφαρμογόσ του Επιχειρηςιακού Προγρϊμματοσ 

«Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα». Οι δαπϊνεσ του ϋργου θα 

βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοςύων Επενδύςεων και 

ςυγκεκριμϋνα τη ΑΕ 4151 με κωδικό ενϊριθμο: 

2021Ε41510001 και ειδικότερα τησ Πρϊξησ «Μελϋτη 

ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με 

Κωδικό ΟΠ 5129433 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΤ Δϋκα (10) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ 

31/08/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 

ΣΟ ΚΗΜΔΗ  

31/08/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗΗ 

ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΣΟΤ 

ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr) 

31/08/2021 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΨΝ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

10/09/2021 

http://www.ekdd.gr/
http://www.ekdd.gr/
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ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΕΗ ΣΨΝ 

ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

Εθνικό Κϋντρο Δημόςιασ Διούκηςησ, Πειραιώσ 211, 17778, 

Σαύροσ, Όροφοσ 1οσ, Γραφεύο 106 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ  

Η αποςφρϊγιςη των προςφορών των υποψηφύων 

αναδόχων θα γύνει την 13/09/2021 , ημϋρα Δευτϋρα  και 

ώρα 13:00 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
 

 

1.1. ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύ τον εθνικό ςτρατηγικό φορϋα ανϊπτυξησ του 

ανθρώπινου δυναμικού τησ δημόςιασ διούκηςησ και τησ τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ. Ιδρύθηκε το 1983, εύναι Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου 

Δικαύου και υπϊγεται απευθεύασ ςτον Τπουργό Εςωτερικών.  

Σα βαςικϊ ςημεύα ςτα οπούα επικεντρώνεται η αποςτολό του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  

α) Ο ςχεδιαςμόσ, η υλοπούηςη, η αξιολόγηςη και η αποτύμηςη τησ 

εκπαύδευςησ και επιμόρφωςησ του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού των 

φορϋων του ευρύτερου δημόςιου τομϋα, όπωσ αυτού ορύζονται 

ακολούθωσ: αα) οι κϊθε εύδουσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ και Αρχϋσ, που 

υπϊγονται ςτο νομικό πρόςωπο του Δημοςύου και εκπροςωπούνται από 

αυτό και ςυγκεκριμϋνα οι Ανεξϊρτητεσ (αυτοτελεύσ) Τπηρεςύεσ τησ 

πολιτειακόσ ηγεςύασ του Κρϊτουσ, οι Δημόςιεσ Αρχϋσ τησ νομοθετικόσ και 

τησ δικαςτικόσ λειτουργύασ του Κρϊτουσ, οι Ανεξϊρτητεσ Διοικητικϋσ 

Αρχϋσ, τα Τπουργεύα με τισ Γενικϋσ και τισ Ειδικϋσ Γραμματεύεσ, τουσ 

Διοικητικούσ Σομεύσ, τισ Περιφερειακϋσ και τισ Ειδικϋσ Αποκεντρωμϋνεσ 

Τπηρεςύεσ, τισ Τπηρεςύεσ Εξωτερικού, τισ Τπηρεςύεσ και τα ώματα 

Ελϋγχου και Επιθεώρηςησ και τισ Αυτοτελεύσ Δημόςιεσ Τπηρεςύεσ τουσ 

και οι Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, ββ) τα Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου 

Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.), εύτε τησ καθ’ ύλην αυτοδιούκηςησ (κατϊ εποπτεύον 

Τπουργεύο) εύτε τησ κατϊ τόπον αυτοδιούκηςησ: Δόμοι (Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού) 

και Περιφϋρειεσ (Ο.Σ.Α. β΄ βαθμού) και γγ) τα Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού 

Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), οι Ανώνυμεσ Εταιρεύεσ του Δημοςύου, οι Δημόςιεσ 

Επιχειρόςεισ και Οργανιςμού (Δ.Ε.Κ.Ο.) και γενικότερα όλοι οι φορεύσ που 

εμπύπτουν ςτην ϋννοια του δημόςιου τομϋα κατϊ τα ειδικότερα οριζόμενα 

ςτο ϊρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 (ΥΕΚ 101 Α΄), όπωσ ο τελευταύοσ 

εκϊςτοτε ιςχύει.  

β) Η επιμόρφωςη των βουλευτών και των αιρετών οργϊνων των Ο.Σ.Α. α΄ 

και β΄ βαθμού, καθώσ και των ϋμμιςθων και ϊμιςθων δημοςύων 

λειτουργών.  

γ) Η επιμόρφωςη των Διοικητικών και των Αναπληρωτών Διοικητικών 

Γραμματϋων Τπουργεύων, των Σομεακών και των Ειδικών Σομεακών 

Γραμματϋων, των πϊςησ φύςεωσ μονοπρόςωπων οργϊνων διούκηςησ 

των Νομικών Προςώπων Δημοςύου Δικαύου (Ν.Π.Δ.Δ.) και των Νομικών 

Προςώπων Ιδιωτικού Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), με εξαύρεςη τισ Ανώνυμεσ 

Εταιρεύεσ που υπϊγονται ςτο πεδύο εφαρμογόσ του Κεφαλαύου Β΄ του ν. 
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3429/2005 (ΥΕΚ 314 Α΄), καθώσ και των μελών των ςυλλογικών 

οργϊνων διούκηςησ αυτών.  

δ) Η δημιουργύα επιτελικών ςτελεχών για τη δημόςια διούκηςη και την 

τοπικό αυτοδιούκηςη.  

ε) Η ςυμβουλευτικό υποςτόριξη του Τπουργεύου Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ για τη χϊραξη ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου 

δυναμικού και την εφαρμογό μεταρρυθμιςτικών δρϊςεων ςτον ευρύτερο 

δημόςιο τομϋα. Η ςυμβουλευτικό υποςτόριξη των φορϋων του δημόςιου 

τομϋα ςε θϋματα ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού τουσ και 

οργανωτικόσ αναςυγκρότηςόσ τουσ.  

ςτ) Η ςυμβολό ςτο διαρκό εκςυγχρονιςμό τησ οργϊνωςησ και 

λειτουργύασ του ευρύτερου δημόςιου τομϋα.  

 

Για την εκπλόρωςη τησ αποςτολόσ του το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.:  

α) Εφαρμόζει μεθοδολογύα ανύχνευςησ των εκπαιδευτικών αναγκών για 

το ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό των προγραμμϊτων επιμόρφωςησ 

και κατϊρτιςησ.  

β) Εφαρμόζει ςύςτημα πιςτοπούηςησ των εκπαιδευτικών δομών, των 

προγραμμϊτων επιμόρφωςησ και κατϊρτιςησ, καθώσ και του επιπϋδου 

γνώςεων και δεξιοτότων των υπαλλόλων του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 

των Ο.Σ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.  

γ) Εκπονεύ μελϋτεσ, διενεργεύ ϋρευνεσ και παρϋχει τα πορύςματα και 

ςυμπερϊςματα αυτών ςτον/ςτην Τπουργό Διοικητικόσ Αναςυγκρότηςησ 

ό ςτον/ςτην καθ’ ύλην αρμόδιο/α Τπουργό ό ςτον/ςτην επικεφαλόσ του 

ενδιαφερόμενου φορϋα.  

δ) υμμετϋχει ςε διαγωνιςμούσ για την ανϊληψη δραςτηριοτότων που 

εμπύπτουν ςτην αποςτολό του.  

ε) Καταγρϊφει, αναπτύςςει και τεκμηριώνει καινοτόμεσ μεθόδουσ, καλϋσ 

πρακτικϋσ και τεχνογνωςύα ςε θϋματα εκπαύδευςησ του ανθρώπινου 

δυναμικού και διοικητικόσ μεταρρύθμιςησ, αναςυνθϋτει ςε προτϊςεισ 

πολιτικόσ το ςύνολο αυτών και ανατροφοδοτεύ το Τπουργεύο Διοικητικόσ 

Αναςυγκρότηςησ με τα ςχετικϊ ςτοιχεύα.  

ςτ) υμβϊλλεται με ιδρύματα ανώτατησ εκπαύδευςησ (πανεπιςτημιακού 

και τεχνολογικού τομϋα) τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ, με 

εκπαιδευτικούσ και ερευνητικούσ φορεύσ που ανόκουν ςτο δημόςιο ό 

ιδιωτικό τομϋα τησ ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ, με διεθνεύσ και 

υπερεθνικούσ οργανιςμούσ, καθώσ και με πρόςωπα εγνωςμϋνου 

επιςτημονικού κύρουσ. 

 

Η αποςτολό αυτό επιτυγχϊνεται με μια ςειρϊ από ςτοχοθετημϋνεσ 



ΑΔΑ: ΡΣΤΨ4691Φ0-ΦΒ0



11 

 

                                                                                    

δρϊςεισ και πρωτοβουλύεσ που υλοποιούνται από: 

 την Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ 

(Ε..Δ.Δ.Α.), 

 το Ινςτιτούτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.), με την αποκεντρωμϋνη 

δομό του ςτη Θεςςαλονύκη (Περιφερειακό Ινςτιτούτο 

Επιμόρφωςησ Θεςςαλονύκησ - Π.ΙΝ.ΕΠ.Θ.), 

 το Ινςτιτούτο Σεκμηρύωςησ, Έρευνασ και Καινοτομιών 

(Ι.Σ.Ε.Κ.) 

 

Σο επιςτημονικό και ερευνητικό ϋργο, το οπούο ςυνεπικουρεύται από 

Επιςτημονικό - Εκπαιδευτικό υμβούλιο, υλοποιεύται από εξειδικευμϋνο 

Διδακτικό Προςωπικό και υποςτηρύζεται από εξειδικευμϋνη και ϋμπειρη 

ομϊδα επιςτημονικών και διοικητικών ςτελεχών τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ 

και  των Διευθύνςεων (διοικητικών μονϊδων):  

 Γενικό Διεύθυνςη Οικονομικών και Διοικητικών Τπηρεςιών  

 Αποδοτικότητασ, Πιςτοπούηςησ και Νϋων Σεχνολογιών,  

 Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργϊνωςησ  

 Οικονομικών Τπηρεςιών,  

καθώσ και των Αυτοτελών Σμημϊτων:  

 Διοικητικόσ Τποςτόριξησ Προϋδρου και υλλογικών 

Οργϊνων 

 Επικοινωνύασ, Διεθνών και Δημοςύων χϋςεων 

 Μονϊδασ Εςωτερικού Ελϋγχου 

 Νομικόσ Τπηρεςύασ 

 

Όργανα διούκηςησ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εύναι:  

 η Πρόεδροσ, 

 ο Αντιπρόεδροσ και  

 το 15μελϋσ Διοικητικό υμβούλιο.  

 

Σο Ε.Κ.Δ.Δ.Α., για την υλοπούηςη τησ αποςτολόσ του, ϋχει υιοθετόςει 

ύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και ϋχει πιςτοποιηθεύ κατϊ ISO 9001. 

 

Οι κυριότερεσ δρϊςεισ των εκπαιδευτικών μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

εύναι: 

http://www.ekdd.gr/ekdda/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=175
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προειςαγωγικό εκπαύδευςη ςτελεχών υψηλόσ εξειδύκευςησ και ταχεύασ 

εξϋλιξησ για τη δημόςια διούκηςη και την τοπικό αυτοδιούκηςη. 

ειςαγωγικό εκπαύδευςη νεοδιοριζόμενων ςτο δημόςιο τομϋα και την 

αυτοδιούκηςη. 

διαρκόσ επιμόρφωςη του προςωπικού των δημοςύων υπηρεςιών και τησ 

αυτοδιούκηςησ. 

Σο ανθρώπινο δυναμικό του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελεύται ςτο ςύνολό του από 

130 υπαλλόλουσ (επιςτημονικό και διοικητικό προςωπικό).  

Για την υποςτόριξη τησ πολύπλευρησ επιςτημονικόσ – εκπαιδευτικόσ 

διαδικαςύασ και των εξειδικευμϋνων αναγκών των εκπαιδευτικών 

μονϊδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λειτουργεύ ςυνεχώσ τροφοδοτούμενο και 

αξιολογούμενο Μητρώο Διδακτικού Προςωπικού. το Μητρώο ανόκουν 

μϋλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Π. Σ.Ε.Ι., ανώτερα ςτελϋχη του Δημόςιου και 

Ιδιωτικού Σομϋα, εμπειρογνώμονεσ και διακεκριμϋνοι ϊνθρωποι των 

γραμμϊτων και του πνεύματοσ. Σα ανωτϋρω ςτελϋχη καλούνται, 

ςύμφωνα με τισ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ και το ςχετικό προγραμματιςμό, 

να υλοποιόςουν τα επιμορφωτικϊ προγρϊμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 
 

1.2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

 

(i) τόχοσ και αποτελϋςματα του ϋργου 

τόχοσ του ϋργου εύναι o επαναπροςδιοριςμόσ του επιτελικού ρόλου του 

Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (ΕΚΔΔΑ) για την 

ελληνικό δημόςια διούκηςη και η προςαρμογό του ςτισ νϋεσ απαιτόςεισ 

τησ επόμενησ προγραμματικόσ περιόδου (ΕΠΑ 2021 – 2027). 

Αποςτολό του ΕΚΔΔΑ εύναι η δημιουργύα ςτελεχών επιτελικού και 

αναπτυξιακού χαρακτόρα (Εθνικό χολό Δημόςιασ Διούκηςησ και  

Αυτοδιούκηςησ - ΕΔΔΑ), η αναβϊθμιςη του ανθρώπινου δυναμικού τησ 

δημόςιασ διούκηςησ μϋςω πιςτοποιημϋνησ επιμόρφωςησ (Ινςτιτούτο 

Επιμόρφωςησ - ΙΝΕΠ) και ο εκςυγχρονιςμόσ του δημοςύου και των 

φορϋων του μϋςω ϋρευνασ, τεκμηρύωςησ και καινοτομύασ (Ινςτιτούτο 

Σεκμηρύωςησ Ϊρευνασ και Καινοτομιών - ΙΣΕΚ).  

το ςυνεχώσ μεταβαλλόμενο περιβϊλλον τησ δημόςιασ διούκηςησ το 

ΕΚΔΔΑ οφεύλει να προςαρμόζεται ταχύτατα προκειμϋνου να επιτύχει το 

ςτόχο του και να ςυμβϊλει ουςιαςτικϊ ςτην ανϊπτυξη μιασ 

αποτελεςματικόσ δημόςιασ διούκηςησ που διαςφαλύζει υψηλό ποιότητα 

υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ, προσ όφελοσ τησ ιςόρροπησ ανϊπτυξησ και 

τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ.  

Αποτελϋςματα του ϋργου εύναι η ενύςχυςη του φορϋα μϋςω:  

• Προτϊςεων απόκριςησ του ΕΚΔΔΑ ςτην τρϋχουςα προςπϊθεια 
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αναβϊθμιςησ και μετεξϋλιξησ τησ ελληνικόσ δημόςιασ διούκηςησ όπωσ 

δρομολογεύται από το Τπουργεύο Εςωτερικών και όπωσ αυτϋσ 

ςχεδιϊζονται και υλοποιούνται ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 

ν.4622/2019 (ΥΕΚ A' 133/07.08.2019) «Επιτελικό Κρϊτοσ» 

(περιγρϊμματα θϋςεων εργαςύασ, νϋο ςύςτημα αξιολόγηςησ ανθρώπινου 

δυναμικού, ςτοχοθεςύα, Τπηρεςιακού Γραμματεύσ, αναβϊθμιςη ρόλου 

προώςταμϋνων Γενικών Διευθύνςεων, ςτελϋχωςη διυπουργικού κλϊδου 

επιτελικών ςτελεχών, ψηφιακό αναβϊθμιςη των δημοςύων υπηρεςιών 

μϋςα από την εφαρμογό των ευρωπαώκών ςυςτϊςεων και 

κατευθυντηρύων γραμμών του ΟΟΑ, καθιϋρωςη ςυςτόματοσ αμοιβόσ 

αποδοτικότητασ (bonus), ύμβουλοι Ακεραιότητασ, Εςωτερικού Ελεγκτϋσ 

κ.λπ),  

• προτϊςεων απαιτούμενων ενεργειών ωρύμανςησ και προςδιοριςμού 

των μεθοδολογικών εργαλεύων και ςυςτημϊτων που θα ςτηρύξουν την 

διαμόρφωςη ςυνολικόσ ςτρατηγικόσ πρόταςησ για την ϋγκαιρη 

επανατοποθϋτηςη του ΕΚΔΔΑ, ώςτε να εξαςφαλιςτεύ η ετοιμότητϊ του 

για την υποβολό προτϊςεων ϋνταξησ ςυγχρηματοδοτούμενων ϋργων που 

θα ικανοποιούν τα κριτόρια επιλεξιμότητασ τησ νϋασ προγραμματικόσ 

περιόδου, 

• προτϊςεων ςυςχϋτιςησ ςε επύπεδο αλληλοςυμπλόρωςησ ό αποφυγόσ 

αλληλοεπικϊλυψησ με ϊλλα διαθϋςιμα κονδύλια και πηγϋσ 

χρηματοδότηςησ (Σαμεύο Ανϊκαμψησ, ΠΔΕ κ.α.) για την βϋλτιςτη δυνατό 

αξιοπούηςη των κονδυλύων που προϋρχονται από το ΕΠΑ. 

• Ϊκθεςησ υιοθϋτηςησ «απλοποιημϋνου κόςτουσ» (Ωρθρο 67, Καν (ΕΕ) 

αριθ. 1303/2013) των δρϊςεων του ΙΝΕΠ για την υποςτόριξη υποβολόσ 

πρόταςησ του φορϋα προσ την Διαχειριςτικό Αρχό και την Ειδικό 

Τπηρεςύα Θεςμικόσ Τποςτόριξησ,  

• κατϊρτιςη των απαραύτητων ςχεδύων δρϊςησ των εκπαιδευτικών και 

επιςτημονικών μονϊδων,  

• πρόταςη ςτρατηγικόσ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικού του 

ΕΚΔΔΑ. 

• Τποβολό ςχεδύων των απαιτούμενων θεςμικών παρεμβϊςεων (ςχϋδια 

νόμου, ΤΑ κ.α.) και περιγραφό τεχνικών προδιαγραφών, εφόςον 

προκύψει ανϊγκη για δημοπρϊτηςη περαιτϋρω ϋργων ςχετικϊ με την 

επύτευξη των ςτρατηγικών και επιχειρηςιακών ςτόχων του φορϋα.    

 

(ii) Περιγραφό τησ δομόσ του ϋργου 

Ο Ανϊδοχοσ καλεύται να υλοποιόςει τα ακόλουθα: 

Υϊςη 1: Μεθοδολογύα και προτϊςεισ   

Ο Ανϊδοχοσ καλεύται να μελετόςει αναλυτικϊ τον Οργανιςμό, το θεςμικό 

πλαύςιο, το ςυνολικό ϋργο και τισ λειτουργύεσ του ΕΚΔΔΑ προκειμϋνου να 

μπορϋςει να ςχεδιϊςει την ςτρατηγικό και τα ςχϋδια δρϊςησ του. Για να 

το επιτύχει αυτό θα πρϋπει να αναλύςει την ςτρατηγικό και τισ 
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κατευθύνςεισ τησ προγραμματικόσ περιόδου 2021- 2027 ςε εθνικό και 

ευρωπαώκό επύπεδο ςχετικϊ με τισ δρϊςεισ του ΕΚΔΔΑ. κοπόσ τησ 

ανϊλυςησ εύναι να αναδεύξει τισ περιοχϋσ ςχεδιαςμού του νϋου ΕΠΑ που 

ςυνδϋονται με το αντικεύμενο του φορϋα και αποτελούν ευκαιρύεσ 

αξιοπούηςησ κονδυλύων ςτην επόμενη Προγραμματικό Περύοδο.  

Αφού υποβϊλει τη μεθοδολογύα εκπόνηςησ τησ μελϋτησ ςτην οπούα θα 

αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη τόςο του φορϋα 

όςο και του περιβϊλλοντοσ του, ο ανϊδοχοσ θα προχωρόςει ςτην 

εκπόνηςη και υποβολό προτϊςεων τόςο για τον τρατηγικό ςχεδιαςμό 

του ΕΚΔΔΑ όςο και για την επιχειρηςιακό οργϊνωςη και διακυβϋρνηςη 

ςε επύπεδο ςχεδιαςμού και υλοπούηςησ ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων 

προκειμϋνου να επιτευχθεύ ο προτεινόμενοσ ςτρατηγικόσ ςχεδιαςμόσ. 

Υϊςη 2: Μελϋτη ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ 

Με οδηγό τα αποτελϋςματα τησ Υϊςησ 1 και ςτο πλαύςιο τησ

 ςυνεργαςύασ του αναδόχου με ςτελϋχη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ο 

ανϊδοχοσ θα προχωρόςει ςτην ολοκλόρωςη και υποβολό αρχικϊ τησ 

Μελϋτησ τρατηγικού ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ. τη ςυνϋχεια, το ϋργο θα 

ολοκληρωθεύ με την υποβολό του Επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού του φορϋα 

ο οπούοσ θα περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα επιδιωκόμενα αποτελϋςματα 

του ϋργου όπωσ περιγρϊφηκαν ςτο ςημεύο ii του παρόντοσ κεφαλαύου. 

Καθ’ όλη τη διϊρκεια του ϋργου ο ανϊδοχοσ θα καταγρϊφει τισ ενϋργειεσ 

που ςυντελούνται ςτο πλαύςιο τησ ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ που 

παρϋχει για την υλοπούηςη του ϋργου η οπούεσ θα αποτυπωθούν ςε δυο 

απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ πεπραγμϋνων προσ την Αναθϋτουςα Αρχό. 

 

1.3. ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ 

 

Η ςυνολικό χρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ του ϋργου ανϋρχεται ςε δϋκα 

(10) μόνεσ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 

 
Σα παραδοτϋα του ϋργου θα εύναι: 

 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΦΡΟΝΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

1 
Π.1 Αποτύπωςη και ανϊλυςη υφιςτϊμενησ 

κατϊςταςησ, μεθοδολογύα εκπόνηςησ τησ μελϋτησ 

1 μόνα από την υπογραφό       

τησ ςύμβαςησ 

 
2 

Π.2 Πρόταςη ςτρατηγικού ςχεδιαςμού ΕΚΔΔΑ 
4 μόνεσ από την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ 
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3 Π.3. Πρόταςη επιχειρηςιακού ςχεδιαςμού ΕΚΔΔΑ 
6 μόνεσ από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ 

4 
Π.4 τρατηγικό ςχϋδιο ΕΚΔΔΑ 

8 μόνεσ από την υπογραφό τησ 

ςύμβαςησ 

5 Π.5 χϋδια δρϊςησ ό Επιχειρηςιακό ςχϋδιο ΕΚΔΔΑ 
10 μόνεσ από την 
υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ 

  

 Π.6 Απολογιςτικϋσ εκθϋςεισ πεπραγμϋνων 
ςυμβουλευτικόσ υποςτόριξησ για την εκπόνηςη τησ 
Μελϋτησ και των ςχεδύων δρϊςησ 

ανϊ πεντϊμηνο από την 

υπογραφό τησ ςύμβαςησ 

6 Π.6.1 Ενδιϊμεςη απολογιςτικό ϋκθεςη 
πεπραγμϋνων 

5 μόνεσ από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ 

7 Π.6.2 Σελικό απολογιςτικό ϋκθεςη πεπραγμϋνων 
10 μόνεσ από την υπογραφό 
τησ ςύμβαςησ 

 

Σα παραδοτϋα του ϋργου θα υποβϊλλονται ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό 

μορφό ςε δύο ( 2) αντύτυπα.   

ημειώνεται τϋλοσ ότι, ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να λαμβϊνει ςε κϊθε 

περύπτωςη υπόψη του τυχόν πρόςθετεσ οριζόντιεσ κατευθύνςεισ και 

οδηγύεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ μϋςω του ςχόματοσ ςυνεργαςύασ που 

περιγρϊφεται παρακϊτω.  

Επύςησ, αν παραςτεύ ανϊγκη επικαιροπούηςησ των ανωτϋρω παραδοτϋων, 

ο χρόνοσ παρϊδοςησ των επικαιροποιημϋνων παραδοτϋων θα προκύψει 

από  οδηγύεσ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα. 

Ο τόποσ παροχόσ υπηρεςιών θα εύναι το ΕΚΔΔΑ ό όπου εύναι  απαραύτητο 

για την ορθό υλοπούηςη του ϋργου. Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋςει 

οποιοδόποτε ειδικό εξοπλιςμό χρειαςτεύ για την εκτϋλεςη των 

υποχρεώςεών του (π.χ. PC’s, λογιςμικό εφαρμογών, εκτυπωτϋσ κ.λπ.). 

 

1.4. ΟΡΓΑΝΨΣΙΚΟ ΦΗΜΑ 
 

Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ πρϋπει να ςυςτόςει Ομϊδα Ϊργου, η οπούα θα 

απαρτύζεται από ϋναν ικανό αριθμό ςτελεχών με επιςτημονικό και 

επαγγελματικό γνώςη και εμπειρύα ςτα πεδύα που αφορούν ςτο 

αντικεύμενο του ϋργου και εύναι απαραύτητα για την εκπόνηςη του. 

υγκεκριμϋνα, η Ομϊδα Ϊργου πρϋπει να αποτελεύται από τουλϊχιςτον 

τρύα (3) μϋλη με τα παρακϊτω προςόντα: 

Ένα μϋλοσ τησ Ομϊδασ, ο Τπεύθυνοσ τησ Ομϊδασ Έργου, πρϋπει να 
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διαθϋτει τουλϊχιςτον: 

 Μεταπτυχιακό τύτλο ςπουδών.  

 Επταετό, τουλϊχιςτον, επαγγελματικό εμπειρύα ςτα εξόσ 

αντικεύμενα: διαχεύριςη ανθρώπινου δυναμικού, πιςτοποιημϋνη 

επιμόρφωςη/κατϊρτιςη ανθρώπινου δυναμικού, 

μελϋτεσ/εμπειρογνωμοςύνεσ που αφορούν ςτη δημόςια διούκηςη 

και υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαώκών ϋργων και 

προγραμμϊτων. (Σα ϋτη εμπειρύασ του Τπευθύνου τησ Ομϊδασ 

Ϊργου θα πρϋπει να καλύπτουν, ςωρευτικϊ, όλα τα ανωτϋρω 

αντικεύμενα).  

 Πολύ καλό γνώςη χρόςησ Η/Τ.  

 Πιςτοποιημϋνη ϊριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ.  

 

Σα λοιπϊ ςτελϋχη τησ Ομϊδασ Ϊργου πρϋπει να διαθϋτουν τουλϊχιςτον:  

 Πτυχύο πανεπιςτημιακόσ ό τεχνολογικόσ εκπαύδευςησ. 

 Πενταετό, τουλϊχιςτον, επαγγελματικό εμπειρύα ςε ϋνα 

τουλϊχιςτον από τα εξόσ αντικεύμενα: διαχεύριςη ανθρώπινου 

δυναμικού, πιςτοποιημϋνη επιμόρφωςη/κατϊρτιςη ανθρώπινου 

δυναμικού, μελϋτεσ/εμπειρογνωμοςύνεσ που αφορούν ςτη 

δημόςια διούκηςη, υλοπούηςη ςυγχρηματοδοτούμενων 

Ευρωπαώκών ϋργων και προγραμμϊτων. 

 

 Όλα τα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου θα πρϋπει να καλύπτουν, ςωρευτικϊ, όλα 

τα ανωτϋρω αντικεύμενα.  

 Πολύ καλό γνώςη χρόςησ Η/Τ.  
 Πιςτοποιημϋνη ϊριςτη γνώςη τησ αγγλικόσ γλώςςασ.  

 

Επαφύεται ςτον υποψόφιο ανϊδοχο να τεκμηριώςει ςαφώσ την επϊρκεια 

τησ Ομϊδασ, των ςτελεχών που προτεύνει βϊςει τησ προτεινόμενησ 

ςύνθεςησ, των ρόλων και των καθηκόντων που θα αναλογούν ςε καθϋνα, 

ςε ςυνϊφεια και με τα μεμονωμϋνα προςόντα του, του ςυνολικού πλόθουσ 

των ςτελεχών, κ.ο.κ. 

Η ειδικό εμπειρύα των μελών τησ Ομϊδασ ϋργου αποδεικνύεται από τη 

ςυμμετοχό τουσ ςε ςυναφό ϋργα.  

Αντικατϊςταςη του Τπευθύνου ό/και των τελεχών τησ Ομϊδασ 

Ϊργου που θα προταθούν ςτην προςφορϊ του αναδόχου επιτρϋπεται 

μόνο για ςπουδαύο λόγο, υπό την προώπόθεςη τησ ϋγκριςησ τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ και με ϊτομα ανϊλογων προςόντων από αυτϊ που 

αναφϋρονται ςτην προςφορϊ. 
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Η Αναθϋτουςα Αρχό δικαιούται να ζητόςει από τον Ανϊδοχο την 

αντικατϊςταςη μϋλουσ εμπλεκομϋνου ςτην εκτϋλεςη του Ϊργου που 

κατϊ τη βϊςιμη και αιτιολογημϋνη κρύςη τησ, δεν ανταποκρύνεται ςτισ 

απαιτόςεισ του Ϊργου, ο δε Ανϊδοχοσ υποχρεούται ςτην περύπτωςη αυτό 

να ανταποκριθεύ ϊμεςα ςτην απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

ε περύπτωςη ανϊγκησ για ςυμπλόρωςη των τελεχών τησ Ομϊδασ 

Ϊργου με νϋα επιπλϋον ςτελϋχη (πϋραν αυτών που αναφϋρονται ςτην 

προςφορϊ), αυτό επιτρϋπεται μόνο με ςτελϋχη ανϊλογων προςόντων με 

αυτϊ που αναφϋρονται ςτην πρόςκληςη και υπό την προώπόθεςη τησ 

ϋγκριςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

 

υνεργαςύα με το ΕΚΔΔΑ: 

Μετϊ την επιλογό Αναδόχου, οι εκϊςτοτε αρμόδιεσ Εκπαιδευτικϋσ-

Επιςτημονικϋσ και Διοικητικϋσ Μονϊδεσ του ΕΚΔΔΑ θα ςυνεργαςτούν με 

τον Ανϊδοχο για την υλοπούηςη του ϋργου. Σα βαςικϊ καθόκοντα τουσ θα 

εύναι τα ακόλουθα: 

 υμμετοχό ςε ςυναντόςεισ, παρουςιϊςεισ και ϊλλεσ δρϊςεισ ςτο 

πλαύςιο του ϋργου. 

 Παροχό υποςτηρικτικού υλικού/κατευθύνςεισ ςτην ομϊδα του 

Αναδόχου. 

 Ενημϋρωςη τησ διούκηςησ και τησ Επιτροπόσ Παρακολούθηςησ και 

Παραλαβόσ για την πρόοδο του ϋργου. 

 

1.5  ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η ςυνολικό διϊρκεια του ϋργου ανϋρχεται ςε δϋκα (10) μόνεσ από την 

ημερομηνύα υπογραφόσ τησ ςύμβαςησ. 

Σο χρονοδιϊγραμμα τησ ύμβαςησ δύναται να παραταθεύ μετϊ από 

αύτημα του αναδόχου και ςύμφωνη γνώμη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ χωρύσ 

αύξηςη του τιμόματοσ, ςύμφωνα με την ιςχύουςα νομοθεςύα. 

Η παρακολούθηςη και παραλαβό του ϋργου πραγματοποιεύται από 

αρμόδια Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ Ϊργου (Ε.Π.Π.Ε.), 

που θα ορύςει η Αναθϋτουςα Αρχό. 

 

1.6      ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτην παρούςα διαδικαςύα ςύναψησ 

ςύμβαςησ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ φορϋασ, εφόςον ςυντρϋχει ςτο 
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πρόςωπό του (εϊν πρόκειται για μεμονωμϋνο φυςικό ό νομικό πρόςωπο) 

ό ςε ϋνα από τα μϋλη του (εϊν πρόκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) 

ϋνασ ό περιςςότεροι από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

 

1.6.1  Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ 

Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για 

ϋναν από τουσ ακόλουθουσ λόγουσ: 

(α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 

2 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ 

Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου εγκλόματοσ 

(ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς. 42), 

(β) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ 

καταπολϋμηςησ τησ διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των 

Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 

τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ απόφαςησ-

πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την 

καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 

31.7.2003, ς. 54), καθώσ και όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο 

εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα, 

(γ) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την 

προςταςύα των οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών 

Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η οπούα κυρώθηκε με το Ν. 

2803/2000 (Α' 48), 

(δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ 

δραςτηριότητεσ, όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ 

απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 

2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 22.6.2002, 

ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, 

όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ, 

(ε) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό 

χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ 

Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 

τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ χρηςιμοπούηςησ 

του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από 

παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ 

L 309 τησ 25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό 

νομοθεςύα με το Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

(ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ 

ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού 



ΑΔΑ: ΡΣΤΨ4691Φ0-ΦΒ0



19 

 

                                                                                    

Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την 

προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ 

απόφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 

15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην εθνικό νομοθεςύα με το Ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρϋωςη αποκλειςμού οικονομικού φορϋα εφαρμόζεται επύςησ όταν 

το πρόςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδόθηκε αμετϊκλητη καταδικαςτικό 

απόφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου 

του εν λόγω οικονομικού φορϋα ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 

αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον 

ςτουσ διαχειριςτϋσ. τισ περιπτώςεισ ανώνυμων εταιρειών (Α.Ε.), η 

υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ κατ’ ελϊχιςτον ςτο 

Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού 

υμβουλύου. τισ περιπτώςεισ ςυνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του 

προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη του 

προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ), η κατϊ τα ανωτϋρω περύοδοσ 

αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό 

ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ καταδύκησ με 

αμετϊκλητη απόφαςη.  

Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με τισ ποινικϋσ καταδύκεσ 

αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Α’ του ΣΕΤΔ. 

 

1.6.2   Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και παραβϊςεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ οποιοςδόποτε οικονομικόσ φορϋασ, εϊν η αναθϋτουςα αρχό: 

(α) γνωρύζει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτό ϋχει διαπιςτωθεύ από δικαςτικό ό 

διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ, ςύμφωνα με 

διατϊξεισ τησ χώρασ όπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ό την εθνικό νομοθεςύα 

ό/και 

(β) μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
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ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. Εϊν ο  οικονομικόσ φορϋασ  εύναι 

Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 

υποχρεώςεισ του που αφορούν ςτισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

καλύπτουν τόςο την κύρια όςο και την επικουρικό αςφϊλιςη.   

Οι υποχρεώςεισ των περ. α΄ και β΄ δεν θεωρεύται  ότι ϋχουν αθετηθεύ 

εφόςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρόθεςμεσ ό εφόςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ 

ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο 

οικονομικόσ φορϋασ δεν υποχρεούται να απαντόςει καταφατικϊ ςτο 

ςχετικό ερώτημα του ΣΕΤΔ, με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικόσ 

φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό 

φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει 

αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του. 

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όταν ϋχει εκπληρώςει τισ 

υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ ειςφορϋσ 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 

περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων εύτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την καταβολό τουσ ςτο 

μϋτρο που τηρεύ τουσ όρουσ του δεςμευτικού διακανονιςμού. 

Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό 

ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Β’ του 

ΣΕΤΔ, ενώ οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με παραβϊςεισ τησ 

εργατικόσ νομοθεςύασ αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Γ’ και ςυγκεκριμϋνα 

ςτο πεδύο «Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ 

υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του εργατικού δικαύου». 

 

1.6.3  Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό επαγγελματικό 

παρϊπτωμα  

Αποκλεύεται από τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ 

ςύμβαςησ προςφϋρων οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε από τισ 

ακόλουθεσ καταςτϊςεισ: 

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του 

ϊρθρου 18 του Ν. 4412/2016, 

(β) εϊν τελεύ υπό πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό 

ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από 

εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 

πτωχευτικού ςυμβιβαςμού ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του 

δραςτηριότητεσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 

προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα, προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ 

διατϊξεισ νόμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν 
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οικονομικό φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που 

αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπό την προώπόθεςη ότι 

αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορϋασ εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, 

λαμβϊνοντασ υπόψη τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη 

τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ,   

(γ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανόμενη πλημμϋλεια κατϊ την 

εκτϋλεςη ουςιώδουσ απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγούμενησ δημόςιασ 

ςύμβαςησ, προηγούμενησ ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό 

προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την 

πρόωρη καταγγελύα τησ προηγούμενησ ςύμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ 

παρόμοιεσ κυρώςεισ και 

(δ) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με κατϊλληλα μϋςα ότι 

ϋχει διαπρϊξει ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητϊ του.   

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (δ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν 

ϋχει καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη 

από την ημερομηνύα του ςχετικού γεγονότοσ.  

Οι λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό 

επαγγελματικό παρϊπτωμα αντιςτοιχούν ςτο Μϋροσ ΙΙΙ Γ’ του ΣΕΤΔ. 

 

1.6.4.  Αποκλειςμόσ ςε οποιαδόποτε ςτιγμό τησ διαδικαςύασ  

Η αναθϋτουςα αρχό, ςύμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, αποκλεύει οικονομικό φορϋα, ςε οποιοδόποτε χρονικό ςημεύο 

κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ παρούςασ ςύμβαςησ, 

όταν αποδεικνύεται ότι αυτόσ βρύςκεται, λόγω πρϊξεων ό παραλεύψεων 

του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα από τισ περιπτώςεισ των 

παραγρϊφων 1.6.1, 1.6.2 και 1.6.3.  

 

1.6.5  Γενικόσ αποκλειςμόσ από δημόςιεσ ςυμβϊςεισ 

Οικονομικόσ φορϋασ ςτον οπούο ϋχει επιβληθεύ, με την κοινό υπουργικό  

απόφαςη του ϊρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινό του αποκλειςμού  

αποκλεύεται αυτοδύκαια και από τη διαδικαςύα ςύναψησ τησ παρούςασ  

ςύμβαςησ. 
 

 

2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

Με την υποβολό τησ Προςφορϊσ θεωρεύται ότι ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ 
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αποδϋχεται ανεπιφύλακτα τουσ όρουσ τησ παρούςασ. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβϊλλουν την Προςφορϊ τουσ εύτε καταθϋτοντϊσ 

την αυτοπροςώπωσ ό με ειδικϊ προσ τούτο εξουςιοδοτημϋνο 

εκπρόςωπό τουσ, εύτε αποςτϋλλοντϊσ την ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη 

επιςτολό ό ιδιωτικό ταχυδρομεύο (courier) ςτην ϋδρα τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. Κατϊ την υποβολό τουσ οι Προςφορϋσ ςυνοδεύονται και από 

ϋγγραφο υποβολόσ για πρωτοκόλληςό τουσ. Προςφορϋσ που 

πρωτοκολλούνται μετϊ την οριςμϋνη ημερομηνύα και ώρα δεν 

λαμβϊνονται υπόψη. Η ημερομηνύα αυτό αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο ειςερχομϋνων τησ Αναθϋτουςασ αρχόσ όπου γύνεται και 

χρονοςόμανςη. την περύπτωςη τησ ταχυδρομικόσ αποςτολόσ, οι 

Προςφορϋσ παραλαμβϊνονται με απόδειξη, με την απαραύτητη όμωσ 

προώπόθεςη ότι θα περιϋρχονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό μϋχρι την 

καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα υποβολόσ τουσ. Δε θα ληφθούν υπόψη 

Προςφορϋσ που εύτε υποβλόθηκαν μετϊ από την καθοριςμϋνη 

ημερομηνύα και ώρα εύτε ταχυδρομόθηκαν ϋγκαιρα, αλλϊ δεν ϋφθαςαν 

ςτην Αναθϋτουςα Αρχό ϋγκαιρα. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ουδεμύα ευθύνη φϋρει για τη μη εμπρόθεςμη 

παραλαβό τησ Προςφορϊσ ό για το περιεχόμενο των φακϋλων που τη 

ςυνοδεύουν. 

Οι προςφορϋσ πρϋπει, επύ ποινό απόρριψόσ τουσ, να ϋχουν τα παρακϊτω 

ςτοιχεύα και να περιλαμβϊνουν τα κατωτϋρω ϋγγραφα: 

Οι προςφορϋσ των υποψηφύων Αναδόχων, κατατύθενται εισ διπλούν 

(πρωτότυπο και αντύγραφο) ςε ϋντυπη και ηλεκτρονικό μορφό. Οι 

προςφορϋσ πρϋπει να εύναι δακτυλογραφημϋνεσ και γραμμϋνεσ ςτην 

ελληνικό γλώςςα και να εύναι υπογεγραμμϋνεσ ςε κϊθε ςελύδα από τον 

υποψόφιο ανϊδοχο (φυςικό πρόςωπο), ό τον κατϊ περύπτωςη 

εκπρόςωπο των ςυμμετεχόντων νομικών προςώπων (ωσ εκπρόςωποσ 

του οικονομικού φορϋα, νοεύται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτού, όπωσ 

προκύπτει από το ιςχύον καταςτατικό ό το πρακτικό εκπροςώπηςόσ του 

κατϊ το χρόνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο 

φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικό φορϋα για διαδικαςύεσ 

ςύναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

(βλ. ϊρθρο 79Α Ν. 4412/2016). Οι προςφορϋσ θα πρϋπει να υποβληθούν 

μϋςα ςε ενιαύο ςφραγιςμϋνο φϊκελο, ο οπούοσ θα φϋρει εξωτερικϊ τισ 

εξόσ ενδεύξεισ: 
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ΠΡΟΥΟΡΑ 

ΠΡΟ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 

«ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΣΟΜΕΑ» 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για την επιλογό αναδόχου 

υλοπούηςησ τησ πρϊξησ με τύτλο «Μελϋτη ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού 

ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με κωδ. ΟΠ 5129433»  κατϊ τη διαδικαςύα μϋςω 

καταλόγου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 119 Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 

147/08.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ ΥΤΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ ‘Η ΕΠΨΝΤΜΙΑ 

ΠΡΟΥΕΡΟΝΣΟ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΨΠΟΤ 

ΣΑΦΤΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, ΣΗΛΕΥΨΝΟ, ΑΡΙΘΜΟ ΣΗΛΕΟΜΟΙΟΣΤΠΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΦΤΔΡΟΜΕΙΟΤ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: 10/09/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ: 13/09/2021 

 

 

1. Σην προςφορϊ ςυνοδεύει ϋγγραφο υποβολόσ (διαβιβαςτικό), το 

οπούο υπογρϊφεται από τον υποψόφιο ανϊδοχο (ςε περύπτωςη 

φυςικού προςώπου) ό τον κατϊ περύπτωςη εκπρόςωπό του (ςε 

περύπτωςη νομικού προςώπου) και με το οπούο δηλώνεται ρητϊ ότι η 

προςφορϊ ιςχύει για τουλϊχιςτον τϋςςερισ (4) μόνεσ από την 

καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. Σο ϋγγραφο 

υποβολόσ τησ προςφορϊσ πρϋπει να βρύςκεται εκτόσ του φακϋλου 

τησ προςφορϊσ για την πρωτοκόλληςό του. 

2. Ο ενιαύοσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ περιλαμβϊνει δύο (2) 

επιμϋρουσ  ςφραγιςμϋνουσ  υποφακϋλουσ: 

 

Α. Τποφϊκελοσ δικαιολογητικών εγγρϊφων – τεχνικόσ 

προςφορϊσ, ςτον οπούο θα περιλαμβϊνονται τα παρακϊτω 

δικαιολογητικϊ ϋγγραφα των υποψηφύων, ότοι: 

 

1. υμπληρωμϋνο το  ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ 

ΔΗΛΨΗ (ΣΕΤΔ) 

2. Τπεύθυνη Δόλωςη (Ν.1599/1986) υπογεγραμμϋνη από τον 

υποψόφιο (ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου) ό τον κατϊ περύπτωςη 

εκπρόςωπο του υποψηφύου (ςε περύπτωςη νομικού προςώπου), με την 

οπούα θα δηλώνεται από τον υποψόφιο/εκπρόςωπό του ότι: (α) μϋχρι και 

την ημϋρα υποβολόσ τησ προςφορϊσ του δεν ϋχει επϋλθει καμύα μεταβολό 

ςτα ςτοιχεύα που ϋχουν υποβληθεύ και ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον 
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Κατϊλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεςιών τησ ΕΤΔ του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα» και ότι αποδϋχεται πλόρωσ τουσ όρουσ 

τησ παρούςασ Πρόςκληςησ και των Παραρτημϊτων τησ, (β) οι 

πληροφορύεσ που ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην προςφορϊ του εύναι αληθεύσ 

και ακριβεύσ, (γ) η προςφορϊ ςυντϊχθηκε ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ 

παρούςασ, των οπούων ϋλαβε γνώςη και τουσ αποδϋχεται ανεπιφύλακτα, 

(δ) η υποβαλλόμενη προςφορϊ καλύπτει το ςύνολο του ϋργου και (ε) ςε 

περύπτωςη ανϊθεςησ του ϋργου, δεςμεύεται να προςκομύςει εντόσ τησ 

προθεςμύασ που θα ταχθεύ με το ϋγγραφο κοινοπούηςησ τησ απόφαςησ 

ανϊθεςησ, τα εξόσ δικαιολογητικϊ: 

 Πιςτοποιητικό Υορολογικόσ Ενημερότητασ εν ιςχύ, 

 Τπεύθυνη δόλωςη για τουσ φορεύσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

(κύριασ και επικουρικόσ) ςτουσ οπούουσ οφεύλει να καταβϊλει ειςφορϋσ,  

 Πιςτοποιητικό Αςφαλιςτικόσ Ενημερότητασ εν ιςχύ από όλουσ τουσ 

οργανιςμούσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ ςτουσ οπούουσ οφεύλει να 

καταβϊλλει ειςφορϋσ, 

 Τπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχει εκδοθεύ ςε βϊροσ του δικαςτικό 

ό διοικητικό απόφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχύ για αθϋτηςη 

των υποχρεώςεών του όςον αφορϊ ςτην καταβολό φόρων ό ειςφορών 

κοινωνικόσ αςφϊλιςησ, 

 Απόςπαςμα ποινικού μητρώου ϋκδοςησ εντόσ του τελευταύου 

τριμόνου πριν την υποβολό του, από το οπούο να προκύπτει ότι ο 

Ανϊδοχοσ δεν ϋχει καταδικαςτεύ αμετϊκλητα για αδύκημα ςχετικό με την 

ϊςκηςη τησ επαγγελματικόσ του δραςτηριότητασ και για κϊποιο από τα 

αδικόματα τησ υπεξαύρεςησ, απϊτησ, εκβύαςησ, πλαςτογραφύασ, 

ψευδορκύασ, δωροδοκύασ και δόλια χρεοκοπύασ, καθώσ και για τα 

αδικόματα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 παρ.1 του Ν. 4412/2016. Η 

υποχρϋωςη προςκόμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα 

μϋλη του διοικητικού, διευθυντικού ό εποπτικού οργϊνου του εν λόγω 

οικονομικού φορϋα ό ςτα πρόςωπα που ϋχουν εξουςύα εκπροςώπηςησ, 

λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό. Ειδικότερα, ςτισ περιπτώςεισ 

εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθύνησ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η 

υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτουσ διαχειριςτϋσ  ςτισ 

περιπτώςεισ ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρϋωςη του 

προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτον Διευθύνοντα ύμβουλο, καθώσ και  

ςε όλα τα μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου ςτισ περιπτώςεισ 

υνεταιριςμών, η υποχρϋωςη του προηγούμενου εδαφύου αφορϊ ςτα 

μϋλη του Διοικητικού υμβουλύου ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτώςεισ 

νομικών προςώπων, η υποχρϋωςη των προηγούμενων εδαφύων αφορϊ 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ τουσ. 
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 Τπεύθυνη δόλωςη περύ του ότι δεν ϋχει να επιβληθεύ εισ βϊροσ του 

οικονομικού φορϋα ο προβλεπόμενοσ ςτο ϊρθρο 74 Ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ από τη ςυμμετοχό ςε εν εξελύξει και μελλοντικϋσ 

διαδικαςύεσ ςύναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων 

 
 Για τουσ οικονομικούσ φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα, τα 

πιςτοποιητικϊ ότι δεν τελούν υπό πτώχευςη, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ό υπό 

αναγκαςτικό διαχεύριςη ό ότι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, 

εκδύδονται από το αρμόδιο πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του οικονομικού φορϋα. 

Σο πιςτοποιητικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη με 

δικαςτικό απόφαςη εκδύδεται από το οικεύο Πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ του 

οικονομικού φορϋα, το δε πιςτοποιητικό ότι δεν ϋχει τεθεύ υπό εκκαθϊριςη 

με απόφαςη των εταύρων εκδύδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., ςύμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ, ωσ κϊθε φορϊ ιςχύουν. Σα φυςικϊ πρόςωπα (ατομικϋσ 

επιχειρόςεισ) δεν προςκομύζουν πιςτοποιητικό περύ μη θϋςεωσ ςε 

εκκαθϊριςη. 

 Εναλλακτικϊ, για τουσ οικονομικούσ φορεύσ φυςικϊ και νομικϊ πρόςωπα,  

αρκεύ το πιςτοποιητικό δικαςτικόσ φερεγγυότητασ που εκδύδεται από τισ 

κατϊ τόπουσ δικαςτικϋσ αρχϋσ.    

 

 
 Για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο 

οικονομικόσ φορϋασ εύναι νομικό πρόςωπο και υποχρεούται, κατϊ την 

κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε 

αρμόδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ) προςκομύζει ςχετικό πιςτοποιητικό ιςχύουςασ 

εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 

ημϋρεσ πριν από την υποβολό του.  τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ 

περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςύςταςησ και νόμιμησ εκπροςώπηςησ 

(όπωσ καταςτατικϊ, αντύςτοιχα ΥΕΚ, ςυγκρότηςη Δ.. ςε ςώμα, ςε 

περύπτωςη Α.Ε., κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του  οικονομικού φορϋα), 

ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι 

εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την υποβολό τουσ.Για την απόδειξη τησ 

νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του νομικού προςώπου, εφόςον αυτό 

προκύπτει από πιςτοποιητικό αρμόδιασ αρχόσ (πχ γενικό πιςτοποιητικό του 

ΓΕΜΗ), αρκεύ η υποβολό αυτού, εφόςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν 

από την υποβολό του. τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη 

νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα νόμιμησ ςύςταςησ και μεταβολών (όπωσ 

καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανϊλογα με 

τη νομικό μορφό του οικονομικού φορϋα), ςυνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δόλωςη του νόμιμου εκπροςώπου ότι εξακολουθούν να ιςχύουν κατϊ την 

υποβολό τουσ. .Οι ωσ ϊνω υπεύθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφόςον 

ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ για την υποβολό 

των δικαιολογητικών. 
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Από τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκύπτουν η νόμιμη ςύςταςη του 

οικονομικού φορϋα, όλεσ οι ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, 

το/τα πρόςωπο/α που δεςμεύει/ουν νόμιμα την εταιρύα κατϊ την 

ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμού (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαύωμα 

υπογραφόσ κλπ.), τυχόν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα 

εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και των μελών του οργϊνου 

διούκηςησ/ νόμιμου εκπροςώπου. 

 

 Απόφαςη του αρμόδιου οργϊνου του οικονομικού φορϋα περύ 

ςυμμετοχόσ ςτην παρούςα πρόςκληςη  ςύμφωνα με τουσ και τουσ όρουσ 

τησ. 

 

3.α) Πύνακασ για την ελϊχιςτη ςτελϋχωςη ανϊ θϋςη, επιςτημονικό 

ειδικότητα-εξειδύκευςη και ελϊχιςτη απαιτούμενη εμπειρύα τησ 

ομϊδασ ϋργου.  

β) Σεκμηρύωςη των τυπικών προςόντων και τησ ικανότητασ - 

καταλληλότητασ των ςτελεχών τησ Ομϊδασ Έργου, όπου θα 

αναφϋρονται αναλυτικϊ όλα τα απαραύτητα ςτοιχεύα τόςο του 

Τπεύθυνου Ϊργου όςο και των μελών τησ Ομϊδασ Ϊργου, ςύμφωνα με τα 

ανωτϋρω. Η τεκμηρύωςη θα ςυνοδεύεται υποχρεωτικϊ από 

αναλυτικϊ βιογραφικϊ ςημειώματα, από τα οπούα θα προκύπτει η 

προηγούμενη εμπειρύα, το αντικεύμενο αυτόσ και η χρονικό τησ διϊρκεια, 

η τεκμηριωμϋνη εμπειρύα ςτην αξιολόγηςη ϋργων και προγραμμϊτων και 

ςτην γενικότερη παροχό υπηρεςιών ςυναφών με το αντικεύμενο τησ 

παρούςασ προκόρυξησ και τησ αντύςτοιχησ ςύμβαςησ  

Σα αντύγραφα των νόμιμων αποδεικτικών (π.χ. τύτλοι ςπουδών, 

επικυρωμϋνα αντύγραφα τύτλων ςπουδών, ςτα αλλοδαπϊ δημόςια 

ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ εφαρμόζεται η υνθόκη τησ Φϊγησ 

τησ 5ησ.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188), κ.α.) 

θα υποβληθούν με τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ εντόσ τησ προθεςμύασ 

που θα ταχθεύ με το ϋγγραφο κοινοπούηςησ τησ απόφαςησ 

ανϊθεςησ. 

 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΕΣΑΙ ΟΣΙ: 

(i) ςε περύπτωςη που τα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου εύναι υπϊλληλοι του 

προςφϋροντοσ (απαςχολούνται, δηλαδό, από τον προςφϋροντα με ςχϋςη 

εξαρτημϋνησ εργαςύασ), προςκομύζεται, επιπροςθϋτωσ, με τα 

δικαιολογητικϊ τησ περ. α’ του παρόντοσ, αντύγραφο τησ 

υποβαλλόμενησ κατϊςταςησ προςωπικού του προςφϋροντοσ ςτην 

Επιθεώρηςη Εργαςύασ, 

(ii) ςε περύπτωςη που τα μϋλη τησ Ομϊδασ Ϊργου εύναι εξωτερικού 
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ςυνεργϊτεσ, ςτισ ικανότητεσ των οπούων ςτηρύζεται ο προςφϋρων, τότε 

προςκομύζεται, επιπροςθϋτωσ, με τα δικαιολογητικϊ τησ περ. α’ του 

παρόντοσ, (α) δόλωςη ςυνεργαςύασ του εξωτερικού ςυνεργϊτη, 

ςτην οπούα ο τελευταύοσ θα δηλώνει ότι ϋχει λϊβει γνώςη του ςυνόλου 

των όρων τησ παρούςασ διακόρυξησ και ότι δεςμεύεται να ςυνεργαςτεύ 

με τον υποψόφιο ανϊδοχο καθ’ όλη τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, 

καθώσ και (β) τα αναφερόμενα ςτην ανωτϋρω περ. α’ 

δικαιολογητικϊ (Πιςτοποιητικϊ Υορολογικόσ και Αςφαλιςτικόσ 

Ενημερότητασ εν ιςχύι, Απόςπαςμα ποινικού μητρώου, απαιτούμενησ 

Τπεύθυνεσ Δηλώςεισ) για ϋναν ϋκαςτο εξωτερικό ςυνεργϊτη, ςτισ 

ικανότητεσ του οπούου ςτηρύζεται ο προςφϋρων. 

 
4. Τπεύθυνη δόλωςη (Ν.1599/86) ςτην οπούα να δηλώνει ότι εκχωρεύ 

προσ την Αναθϋτουςα Αρχό κϊθε δικαύωμα πλόρουσ και χωρύσ κανϋνα 

περιοριςμό εκμετϊλλευςησ των παραδοτϋων προώόντων (χρόςησ, 

τροποπούηςησ, διϊθεςησ των ςε τρύτουσ κ.λπ). 

Β. Τποφϊκελοσ Οικονομικόσ προςφορϊσ, ςτον οπούο θα 

περιϋχεται ςυμπληρωμϋνοσ και νομύμωσ  υπογεγραμμϋνοσ από το 

νόμιμο εκπρόςωπο του προςφϋροντοσ οικονομικού φορϋα, φϋρων 

τη ςφραγύδα του νομικού προςώπου ο κϊτωθι Πύνακασ, ςτον οπούο θα 

αποτυπώνεται η προςφερόμενη τιμό ανϊ ανθρωπομόνα απαςχόληςησ 

ενόσ εκϊςτου μϋλουσ τησ Ομϊδασ Ϊργου, καθώσ και ςυνολικό τελικό 

προςφερόμενη τιμό για την εκτϋλεςη του Ϊργου (χωρύσ ΥΠΑ και με 

ΥΠΑ), η οπούα θα πρϋπει να διατυπώνεται ολογρϊφωσ και αριθμητικώσ. 

Επιςημαύνεται ότι η προςφερόμενη τιμό παραμϋνει ςταθερό καθ’ όλη τη  

διϊρκεια τησ ςύμβαςησ και δεν αναπροςαρμόζεται, ενώ, επύςησ, ςε αυτό 

περιλαμβϊνονται  οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 

επιβϊρυνςη του αναδόχου του ϋργου, ςύμφωνα με την κεύμενη 

νομοθεςύα. 

το ποςό αυτό περύλαμβϊνεται κϊθε δαπϊνη που αφορϊ οποιονδόποτε 

τρύτο ςυμμετϋχει ςτο ϋργο ό ςχετύζεται με τισ παρεχόμενεσ υπηρεςύεσ, 

ςυμπεριλαμβανομϋνων των αμοιβών, των αςφαλιςτικών ειςφορών κοκ 

και οποιαςδόποτε φύςησ δαπϊνεσ ό υποχρεώςεισ ϋναντι τρύτων κατϊ την 

εκτϋλεςη των υπηρεςιών τησ παρούςασ ό εξ αφορμόσ αυτών, καθώσ και 

κϊθε δαπϊνη που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του ϋργου, όπωσ 

μετακινόςεισ για ςυναντόςεισ κλπ.  

Με την υποβολό τησ προςφορϊσ τεκμαύρεται πωσ ο υποψόφιοσ εύναι 

πλόρωσ ενόμεροσ από κϊθε πλευρϊ για τισ ςυνθόκεσ εκτϋλεςησ του ϋργου 

και  ότι ϋχει μελετόςει όλα τα ςτοιχεύα τησ παρούςασ Πρόςκληςησ.   
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Α/Α 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Παραδοτϋου 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 
ΣΙΜΗ ΦΨΡΙ 

ΥΠΑ 
(A) 

 

ΥΠΑ 
(B) 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕ ΥΠΑ 
Γ (Α+Β) 

1 
Π.1 Αποτύπωςη και ανϊλυςη 
υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ, 
μεθοδολογύα εκπόνηςησ τησ μελϋτησ 

   

2 
Π.2 Πρόταςη ςτρατηγικού ςχεδιαςμού 
ΕΚΔΔΑ 

   

3 Π.3. Πρόταςη επιχειρηςιακού 
ςχεδιαςμού ΕΚΔΔΑ 

   

4 Π.4 τρατηγικό ςχϋδιο ΕΚΔΔΑ    

5 Π.5 χϋδια δρϊςησ ό Επιχειρηςιακό 
ςχϋδιο ΕΚΔΔΑ 

   

6 Π.6.1 Ενδιϊμεςη απολογιςτικό ϋκθεςη    

7 Π.6.2 Σελικό απολογιςτικό ϋκθεςη 
πεπραγμϋνων 

   

 ΤΝΟΛΟ    

 
 

Διευκρινύζεται ότι οι ανωτϋρω επιμϋρουσ υποφϊκελοι πρϋπει να 

υποβληθούν με το χαρακτηριςμό του υποφακϋλου (Α. Τποφϊκελοσ 

Δικαιολογητικών Εγγρϊφων-Σεχνικόσ Προςφορϊσ, Β. Τποφϊκελοσ 

Οικονομικόσ Προςφορϊσ). Οι επιμϋρουσ προςφορϋσ υπογρϊφονται και 

μονογρϊφονται ανϊ φύλλο για λογαριαςμό του οικονομικού φορϋα από 

το νόμιμο εκπρόςωπό του, κατϊ τα ανωτϋρω αναφερόμενα.  

Επιςημαύνεται ότι εφόςον δεν προκύπτει με ςαφόνεια η προςφερόμενη 

τιμό, η προςφορϊ θα απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Οι προςφερόμενεσ 

τιμϋσ θα πρϋπει να περιλαμβϊνουν το ςύνολο των προβλεπόμενων 

επιβαρύνςεων και δαπανών του αναδόχου για την πλόρη εκτϋλεςη του 

Ϊργου. 

Οι τιμϋσ των προςφορών δεν υπόκεινται ςε μεταβολό κατϊ την διϊρκεια 

ιςχύοσ τησ προςφορϊσ και εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ. Ο υποψόφιοσ 

ανϊδοχοσ ϋχει μελετόςει και εκτιμόςει τισ απαιτόςεισ του ϋργου και τα 

οικονομικϊ μεγϋθη που θα απαιτηθούν για την καλό εκτϋλεςη των 

εργαςιών και εγγυϊται για την ακρύβεια των επύ μϋρουσ ςτοιχεύων του 

κόςτουσ. Κατϊ ςυνϋπεια ρητϊ ςυμφωνεύται ότι καμύα αξύωςη για 

πρόςθετη χρηματοδότηςη δεν θα μπορεύ να προβληθεύ από τον ανϊδοχο, 

ο οπούοσ δηλώνει ότι παραιτεύται απ’ όλα τα δικαιώματα που 

προκύπτουν από τα ϊρθρα 388, 696 και 697 του Αςτικού Κώδικα. 

Σα τιμολόγια του αναδόχου θα εύναι ςε Ευρώ. Η καταβολό τησ αμοιβόσ 

του θα γύνεται τμηματικϊ ςτην Ελλϊδα (ςε Ευρώ), ςύμφωνα με την 

ιςχύουςα νομοθεςύα. Ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με κϊθε ϊλλη νόμιμη 

αςφαλιςτικό ειςφορϊ και κρϊτηςη υπϋρ Νομικών Προςώπων ό ϊλλων 

Οργανιςμών, η οπούα κατϊ νόμο βαρύνει τον Παρϋχοντα τισ υπηρεςύεσ 
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(Ανϊδοχο). 

 

Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ 

1. Εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ δεν γύνονται δεκτϋσ και απορρύπτονται 

ωσ απαρϊδεκτεσ. 

2. Εϊν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικϋσ Προςφορϋσ, δεν θα ληφθούν 

υπόψη. Ο υποψόφιοσ Ανϊδοχοσ, ο οπούοσ θα υποβϊλλει τϋτοιασ φύςησ 

προτϊςεισ, δεν δικαιούται ςε καμύα περύπτωςη να διαμαρτυρηθεύ ό να 

επικαλεςτεύ λόγουσ προςφυγόσ κατϊ τησ απόρριψησ των προτϊςεων 

αυτών. 

Με την υποβολό τησ προςφορϊσ ο υποψόφιοσ ανϊδοχοσ θεωρεύται ότι 

αποδϋχεται ανεπιφύλακτα όλουσ τουσ όρουσ τησ παρούςασ πρόςκληςησ 

εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ. 

 

3. ΣΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ. 

 

Η αξιολόγηςη θα γύνει με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ από 

οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, μόνο βϊςει τιμόσ, από την Επιτροπό 

Αξιολόγηςησ Προςφορών, η οπούα θα καθοριςθεύ με ςχετικό απόφαςη 

τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Η αποςφρϊγιςη των φακϋλων των 

« δικαιολογητικϊ ςυμμετοχόσ - τεχνικό προςφορϊ» και «οικονομικό 

προςφορϊ» θα γύνει ςε μια δημόςια ςυνεδρύαςη. 

Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ των προςφορών περιλαμβϊνει ϋνα ςτϊδιο το 

οπούο περιλαμβϊνει τα κατωτϋρω βόματα: 

 

1ο βόμα: Αποςφρϊγιςη προςφορών 

Γύνεται η αποςφρϊγιςη των προςφορών κατϊ την οπούα δικαιούνται να 

παρευρεθούν εκπρόςωποι των υποψηφύων. Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ 

των προςφορών προβαύνει ςτη διαδικαςύα αποςφρϊγιςησ των 

προςφορών ωσ               εξόσ: 

Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ τησ προςφορϊσ και ςτη ςυνϋχεια 

αποςφραγύζεται ο υποφϊκελοσ των δικαιολογητικών – τεχνικόσ 

προςφορϊσ και μονογρϊφονται και ςφραγύζονται οι πρωτότυποι φϊκελοι 

κατϊ φύλλο από όλα τα μϋλη τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ. 

Οι υποφϊκελοι Οικονομικών Προςφορών δεν αποςφραγύζονται αλλϊ 

μονογρϊφονται από την αρμόδια Επιτροπό και τοποθετούνται ςε νϋο 

ενιαύο φϊκελο ο οπούοσ επύςησ ςφραγύζεται, υπογρϊφεται από την 
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αρμόδια Επιτροπό και φυλϊςςεται. 

 

2ο βόμα: Έλεγχοσ των δικαιολογητικών – τεχνικόσ προςφορϊσ. 

Σα εν λόγω δικαιολογητικϊ εύναι τα αναφερόμενα ςτο πεδύο 2.Α τησ 

παρούςασ. Μονογρϊφονται και ςφραγύζονται από την αρμόδια 

Επιτροπό όλα τα δικαιολογητικϊ που υποβϊλλονται κατϊ το ςτϊδιο αυτό 

και ςτη ςυνϋχεια ελϋγχεται η πληρότητϊ τουσ. 

Εν ςυνεχεύα ελϋγχεται η  πληρότητα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ για τουσ 

οικονομικούσ φορεύσ που τα δικαιολογητικϊ τουσ ϋγιναν αποδεκτϊ. 

 

3ο βόμα: Έλεγχοσ των οικονομικών προςφορών 

Η Επιτροπό προχωρεύ ςτην αποςφρϊγιςη των υποφακϋλων οικονομικών 

προςφορών και ςτον ϋλεγχο των οικονομικών προςφορών των 

υποψηφύων των οπούων οι προςφορϋσ ϋγιναν αποδεκτϋσ κατϊ τον ϋλεγχο 

του προηγούμενου ςταδύου. Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα 

χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό 

απαιτεύ από τουσ οικονομικούσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κόςτοσ 

που προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, 

κατϊ ανώτατο όριο δϋκα (10) ημερών από την κοινοπούηςη τησ 

ςχετικόσ πρόςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμόζονται τα ϊρθρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. 

 

4ο βόμα: ύνταξη πύνακα κατϊταξησ 

Μετϊ το πϋρασ του ελϋγχου των οικονομικών προςφορών, η αρμόδια 

Επιτροπό ςυντϊςςει Πρακτικό γιατα ςτϊδια τησ διαδικαςύασ ςτο οπούο 

περιλαμβϊνεται ο  πύνακασ τιμών και ςειρϊσ κατϊταξησ των προςφορών, 

από τον οπούο προκύπτει ο προςωρινόσ Ανϊδοχοσ. 

Επιςημαύνεται ότι: 

 Προςφορϋσ που εύναι αόριςτεσ και ανεπύδεκτεσ εκτύμηςησ ό εύναι 

υπό αύρεςη ό μη ςύμφωνεσ με τουσ όρουσ τησ παρούςασ 

απορρύπτονται ωσ απαρϊδεκτεσ. 

 Η Αναθϋτουςα Αρχό δεν δεςμεύεται για την τελικό ανϊθεςη τησ 

ςύμβαςησ και δικαιούται να την αναθϋςει ό όχι, να ματαιώςει, να 

αναβϊλει ό να επαναλϊβει τη ςχετικό διαδικαςύα, χωρύσ ουδεμύα 

υποχρϋωςη καταβολόσ αμοιβόσ ό αποζημύωςησ εξ αυτού του 

λόγου ςτουσ προςφϋροντεσ. Οι προςφϋροντεσ δεν δικαιούνται 

ουδεμύα αποζημύωςη για δαπϊνεσ ςχετικϋσ με τη ςυμμετοχό τουσ. 
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5ο ςτϊδιο: Ειςόγηςη και απόφαςη ανϊθεςησ 

Η αρμόδια Επιτροπό διαβιβϊζει το Πρακτικό τησ, όπου αποτυπώνεται ο 

πύνακασ κατϊταξησ των υποψηφύων και η γνώμη τησ Επιτροπόσ επύ τησ 

ανϊθεςησ, ςτο αρμόδιο όργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, το οπούο 

αποφαύνεται ςχετικϊ με την ανϊθεςη του ϋργου και, με μϋριμνϊ του 

κοινοποιεύται ςτουσ ςυμμετϋχοντεσ το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ 

ανϊθεςησ μαζύ με  αντύγραφο των πρακτικών αξιολόγηςησ. 

Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ χωρεύ ϋνςταςη κατ΄ϊρθρο 127 ν. 4412/2016. 

 
6ο ςτϊδιο : Πρόςκληςη για υποβολό δικαιολογητικών του  
προςωρινού Αναδόχου. 

Μετϊ την αξιολόγηςη των προςφορών η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει 

ηλεκτρονικϊ ςτον προςωρινό ανϊδοχο και τον καλεύναυποβϊλει εντόσ 10 

ημερολογιακών ημερών τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 

2.ατησ παρούςασ. Σα ύδια δικαιολογητικϊ προςκομύζονται, εντόσ τησ ύδιασ 

προθεςμύασ, και για κϊθε μϋλοσ τησ Ομϊδασ Ϊργου που εύναι εξωτερικόσ 

ςυνεργϊτησ του Αναδόχου. Αν δεν προςκομιςθούν τα παραπϊνω 

δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπoβλόθηκαν και ο 

υποψόφιοσ ανϊδοχοσ υποβϊλλει εντόσ τησ παραπϊνω προθεςμύασ αύτημα 

για την παρϊταςη τησ προθεςμύασ υποβολόσ, το οπούο ςυνοδεύεται με 

αποδεικτικϊ ϋγγραφα από τα οπούα να αποδεικνύεται ότι ϋχει αιτηθεύ τη 

χορόγηςη των δικαιολογητικών, η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την 

προθεςμύα υποβολόσ των δικαιολογητικών για όςο χρόνο απαιτηθεύ για 

τη χορόγηςη των δικαιολογητικών από τισ αρμόδιεσ αρχϋσ. 

Όςοι δεν ϋχουν αποκλειςθεύ λαμβϊνουν γνώςη των παραπϊνω 

δικαιολογητικών. 

Η διαδικαςύα ελϋγχου  των δικαιολογητικών από την Επιτροπό 

διενϋργειασ του διαγωνιςμού ολοκληρώνεται με τη ςύνταξη πρακτικού 

που διαβιβϊζεται ςτο απαφαινόμενο όργανο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ για 

τη λόψη απόφαςησ κατακύρωςησ. 

 

4.  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ – ΤΠΟΓΡΑΥΗ ΤΜΒΑΗ 

 

Η Επιτροπό Αξιολόγηςησ των Προςφορών, με γνωμοδότηςό τησ, μπορεύ 

να προτεύνει: 

Ανϊθεςη ολόκληρου του ϋργου, όπωσ αυτό καθορύζεται

 ςτην προκόρυξη. 

1. Ματαύωςη, ακύρωςη ό διακοπό του διαγωνιςμού 
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2. Ματαύωςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού και επανϊληψη 

του με τροποπούηςη ό μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

3. Ματαύωςη των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμού και προςφυγό 

ςτην διαδικαςύα τησ διαπραγμϊτευςησ. 

4. Ματαύωςη τησ υλοπούηςησ του ϋργου. 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ αμϋςωσ την απόφαςη ανϊθεςησ, μαζύ με 

αντύγραφο όλων των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και 

αξιολόγηςησ των προςφορών, ςε όλουσ τουσ προςφϋροντεσεκτόσ από τον 

προςωρινό ανϊδοχο. 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η 

προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ από την κοινοπούηςη τησ 

προςβαλλόμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορϋα. Για την 

ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ ό τησ πρόςκληςησ, η ϋνςταςη 

υποβϊλλεται μϋχρι πϋντε (5) ημϋρεσ πριν από την καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ προςφορών. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, η οπούα 

αποφαςύζει, ςύμφωνα με τα οριζόμενα και ςτα ϊρθρα 127 και 221 ν. 

4412/2016, εντόσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη 

πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απόρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το 

παραδεκτό τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, απαιτεύται, με την κατϊθεςη τησ 

ϋνςταςησ, η καταβολό παραβόλου υπϋρ του Δημοςύου ποςού ύςου με το 

ϋνα τοισ εκατό (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςύμβαςησ. Σο 

παρϊβολο αυτό αποτελεύ δημόςιο ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με 

πρϊξη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό από το 

αποφαςύζον διοικητικό όργανο. 

Η απόφαςη κατακύρωςησ δεν παρϊγει τα ϋννομα αποτελϋςματϊ τησ, 

εφόςον η αναθϋτουςα αρχό δεν την κοινοπούηςε ςε όλουσ τουσ 

προςφϋροντεσ που δεν ϋχουν αποκλειςθεύ οριςτικϊ.   

Μετϊ την επϋλευςη των ϋννομων αποτελεςμϊτων τησ απόφαςησ 

κατακύρωςησ η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον ανϊδοχο να προςϋλθει 

ςε οριςμϋνο τόπο και χρόνο για την υπογραφό του ςυμφωνητικού, 

θϋτοντϊσ του προθεςμύα που δεν μπορεύ να υπερβαύνει τισ δϋκα  (10) 

ημϋρεσ από την κοινοπούηςη ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδικόσ πρόςκληςησ, 

προςκομύζοντασ και την απαιτούμενη εγγυητικό επιςτολό καλόσ 

εκτϋλεςησ. 

Κατϊ την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ο Ανϊδοχοσ πρϋπει να προςκομύςει, 

ωσ εγγύηςη για την τόρηςη των όρων τησ ςύμβαςησ, Εγγυητικό Επιςτολό 

Καλόσ Εκτϋλεςησ αορύςτου χρόνου, εκδοθεύςα από αναγνωριςμϋνο 

ύδρυμα, ποςού ύςου προσ το 5% τησ ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ ΥΠΑ 
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ςύμφωνα με το ςχϋδιο του Παραρτόματοσ Γ΄. Η επιςτροφό τησ 

Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ενεργεύται με εντολό τησ 

Αναθϋτουςασ Αρχόσ, μετϊ την οριςτικό παραλαβό του Ϊργου, εφόςον 

δεν εκκρεμούν υποχρεώςεισ εκ μϋρουσ του Αναδόχου. Κατϊ τα λοιπϊ 

ιςχύουν οι διατϊξεισ του ϊρθρου 72 του ν.4412/2016.  

 
υμβατικού όροι 

τη ςύμβαςη προςδιορύζονται οι εξόσ υποχρεώςεισ των 

αντιςυμβαλλόμενων:  

Για τον ανϊδοχο: 

 Ο Ανϊδοχοσ αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να υλοποιόςει και να 

παραδώςει το ϋργο, ςύμφωνα με τα ειδικώσ καθοριζόμενα ςτη 

ςύμβαςη, εκτελώντασ όλεσ τισ επιμϋρουσ εργαςύεσ που αυτό 

περιλαμβϊνει. 

 Ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται για τη διϊθεςη του αναφερομϋνου, ςτην 

προςφορϊ του, επιςτημονικού και λοιπού προςωπικού, καθώσ 

επύςησ και ςυνεργατών, που θα διαθϋτουν την απαιτούμενη 

εμπειρύα, τεχνογνωςύα και ικανότητα, ώςτε να ανταποκριθούν 

πλόρωσ ςτισ απαιτόςεισ του ϋργου, υπόςχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 

επιδεικνύουν πνεύμα ςυνεργαςύασ κατϊ τισ επαφϋσ τουσ με τισ 

αρμόδιεσ υπηρεςύεσ και τα ςτελϋχη τησ αρμόδιασ Τπηρεςύασ ό των 

εκϊςτοτε υποδεικνυομϋνων από αυτόν προςώπων. ε αντύθετη 

περύπτωςη, η Αναθϋτουςα Αρχό δύναται να ζητόςει την 

αντικατϊςταςη μϋλουσ του προςωπικού του Αναδόχου, οπότε ο 

Ανϊδοχοσ οφεύλει να προβεύ ςε αντικατϊςταςη με ϊλλο πρόςωπο, 

ανϊλογησ εμπειρύασ και προςόντων. 

 Ο Ανϊδοχοσ εγγυϊται και φϋρει όλεσ τισ υποχρεώςεισ και ευθύνεσ, 

που προβλϋπονται ό απορρϋουν από το Νόμο και ςε ςχϋςη με 

οποιαδόποτε εργαςύα εκτελεύται από το προςωπικό του, που θα 

αςχοληθεύ ό θα παρϊςχει οποιεςδόποτε υπηρεςύεσ ςε ςχϋςη με την 

παρούςα ύμβαςη. 

 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ 

ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και 

εργατικού δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το 

εθνικό δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοαςφαλιςτικού και εργατικού δικαύου, 

οι οπούεσ απαριθμούνται ςτο Παρϊρτημα X του Προςαρτόματοσ Α΄ 

του ν. 4412/2016. 

 Ο Ανϊδοχοσ θα ενεργεύ με επιμϋλεια και φροντύδα, ώςτε να 

εμποδύζει πρϊξεισ ό παραλόψεισ, που θα μπορούςαν να ϋχουν 
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αποτϋλεςμα αντύθετο με το ςυμφϋρον του Εργοδότη. 

 Απαγορεύεται ςτον Ανϊδοχο να αναθϋςει ςε τρύτουσ 

οποιεςδόποτε αρμοδιότητεσ, και ευθύνεσ, που απορρϋουν από την 

παρούςα. 

Για την αναθϋτουςα αρχό: 

 Αναλαμβϊνει να παραδώςει ςτον Ανϊδοχο το διαθϋςιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθϋτει και θεωρεύ χρόςιμο για την 

εκτϋλεςη του Ϊργου. 

 Τποχρεούται επύςησ να απαντόςει εγγρϊφωσ ςτα κοινοποιούμενα 

ερωτόματα του Αναδόχου, που αφορούν τισ ενϋργειεσ, ςτισ οπούεσ θα 

προβεύ ο Ανϊδοχοσ προκειμϋνου να εκπονόςει τα παραδοτϋα του 

ϋργου. 

 

Λοιπϋσ ρυθμύςεισ τησ ςύμβαςησ: 

 Σο κεύμενο τησ ςύμβαςησ κατιςχύει κϊθε ϊλλου κειμϋνου ςτο οπούο 

τούτο ςτηρύζεται, όπωσ προςφορϊ, προκόρυξη και απόφαςη 

ανϊθεςησ, εκτόσ κατϊδηλων ςφαλμϊτων ό παραδρομών. 

 Η ύμβαςη μπορεύ να τροποποιηθεύ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να 

απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςύναψησ, ςύμφωνα με τουσ ειδικότερουσ 

όρουσ και τισ προώποθϋςεισ του Ωρθρου 132 του Ν. 4412/2016, 

κατόπιν γνωμοδότηςησ του αρμοδύου οργϊνου τησ Αναθϋτουςασ 

Αρχόσ. 

 Η ςύμβαςη θεωρεύται ότι εκτελϋςτηκε όταν: 

α. Παραδόθηκε ολόκληρο το ϋργο και παραλόφθηκε οριςτικϊ 

(ποςότητα και ποιότητα) 

β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ 

γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπϋσ ςυμβατικϋσ υποχρεώςεισ και 

από τα δύο ςυμβαλλόμενα μϋρη και αποδεςμεύθηκαν οι ςχετικϋσ 

εγγυόςεισ κατϊ τα προβλεπόμενα από τη ςύμβαςη. 

 Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παρϊδοςησ ενόσ παραδοτϋου ό του ϋργου 

μπορεύ με απόφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ να παρατεύνεται 

ςύμφωνα με τουσ όρουσ του ϊρθρου 217 Ν. 4412/2016, ύςτερα από 

ςχετικό αύτημα του αναδόχου, που υποβϊλλεται υποχρεωτικϊ πριν 

από τη λόξη του αντύςτοιχου ςυμβατικού χρόνου ςτην περύπτωςη 

ςοβαροτϊτων λόγων που ςυνιςτούν αντικειμενικό αδυναμύα 

εμπρόθεςμησ παρϊδοςησ του ϋργου ό ςε περιπτώςεισ που 

ςυντρϋχουν λόγοι που ςυνιςτούν ανωτϋρα βύα ό ςε λοιπϋσ 

περιπτώςεισ που η καθυςτϋρηςη παρϊδοςησ οφεύλεται ςε 

υπαιτιότητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. Μετϊ τη λόξη του ςυμβατικού 
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χρόνου παρϊδοςησ, το ϋργο δεν παραλαμβϊνεται από την Επιτροπό 

Παρακολούθηςησ - Παραλαβόσ, μϋχρι την ϋκδοςη τησ απόφαςησ 

ςχετικϊ με την αιτηθεύςα παρϊταςη. 

 

Εκπροςώπηςη του Αναδόχου 

 Ο Ανϊδοχοσ ορύζει Εκπρόςωπο και τον εξουςιοδοτεύ να υπογρϊψει τη 

ςύμβαςη, να τον εκπροςωπεύ ϋναντι τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και να 

ενεργεύ κατ’ εντολό και για λογαριαςμό του Αναδόχου για όλα τα 

ζητόματα που ςχετύζονται με τη ςύμβαςη. 

 Ο Εκπρόςωποσ του Αναδόχου εύναι, μεταξύ ϊλλων, εξουςιοδοτημϋνοσ 

να τον αντιπροςωπεύει ςε όλα τα θϋματα που αφορούν τη ςύμβαςη 

και να διευθετεύ για λογαριαςμό του οποιαδόποτε διαφορϊ 

προκύπτει ό ςχετύζεται με τη ςύμβαςη, ςυμμετϋχοντασ, όποτε και 

όπου κληθεύ ςε ςυναντόςεισ με τα αρμόδια για την παρακολούθηςη 

και τον ϋλεγχο όργανα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

 

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΤΡΨΕΙ – ΕΚΠΣΨΗ 

 

5.1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παρακολούθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα 

διενεργηθεύ από την Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ που 

ςυγκροτεύται ςύμφωνα με την παρϊγραφο 11 εδϊφιο δ’ του ϊρθρου 221 

του ν.4412/2016, η οπούα και θα ειςηγεύται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ζητόματα που αφορούν ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη 

όλων των όρων τησ ςύμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων 

του αναδόχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λόγω μη τόρηςησ 

των ωσ ϊνω όρων και ιδύωσ για ζητόματα που αφορούν ςε τροποπούηςη 

του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, υπό τουσ 

όρουσ του ϊρθρου 132 του ν.4412/2016. 

 

5.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

1. Η παραλαβό τησ ςύμβαςησ και των παραδοτϋων αυτόσ 

πραγματοποιεύται από Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ όπωσ 

ορύζεται ϊνωθεν. 

2. Ο Ανϊδοχοσ υποβϊλλει ςτο πρωτόκολλο του ΕΚΔΔΑ τα παραδοτϋα 

του ϋργου ςτην Ελληνικό γλώςςα ςε δύο (2) αντύτυπα, ςε ϋντυπη και 

ηλεκτρονικό   μορφό με τυποποιημϋνο περιβϊλλον-format που θα εύναι 

πλόρωσ επεξεργϊςιμο και ελϋγξιμο. 
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3. Η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ μπορεύ α) εύτε να 

παραλϊβει το παραδοτϋο, εφόςον καλύπτονται οι απαιτόςεισ τησ 

ςύμβαςησ, χωρύσ να απαιτεύται προσ τούτο ϋγκριςη ό απόφαςη του 

αποφαινομϋνου οργϊνου, β) εύτε να ειςηγηθεύ την παραλαβό με 

παρατηρόςεισ ό την απόρριψη του παραδοτϋου. 

Ειδικότερα, αν η Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ (εφεξόσ 

ΕΠΠΕ) διαπιςτώςει την εμπρόθεςμη υποβολό του παραδοτϋου και την 

παροχό των υπηρεςιών ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ τησ ςύμβαςησ, 

ςυντϊςςει πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ (εισ διπλούν) και το 

διαβιβϊζει ςτο τμόμα Προμηθειών. 

Αντύθετα, αν η ΕΠΠΕ κρύνει ότι το παραδοτϋο δεν ανταποκρύνεται 

πλόρωσ ςτουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτόκολλο 

προςωρινόσ παραλαβόσ που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που 

διαπιςτώθηκαν από τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλότητα του 

παραδοτϋου και, ςυνεπώσ, αν μπορούν οι τελευταύεσ να καλύψουν τισ 

ςχετικϋσ ανϊγκεσ. 

την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι δεν επηρεϊζεται η καταλληλότητα, 

με αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, 

μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό του παραδοτϋου, με ϋκπτωςη επύ τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να εύναι ανϊλογη προσ τισ 

διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ.  Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απόφαςησ, η 

ΕΠΠΕ υποχρεούται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό του παραδοτϋου 

και να ςυντϊξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςύμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτην απόφαςη. 

την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ότι επηρεϊζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημϋνη απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου 

απορρύπτεται το παραδοτϋο. 

4. Αν παρϋλθει χρονικό διϊςτημα μεγαλύτερο των τριϊντα (30) 

ημερών από την ημερομηνύα υποβολόσ του παραδοτϋου και δεν ϋχει 

εκδοθεύ από την ΕΠΠΕ πρωτόκολλο παραλαβόσ ό πρωτόκολλο με 

παρατηρόςεισ, θεωρεύται ότι η παραλαβό ϋχει ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια. 

Ανεξϊρτητα από την αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη ςύμβαςη 

ϋλεγχοι από δευτεροβϊθμια επιτροπό που ςυγκροτεύται με απόφαςη του 

αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να 

ςυμμετϋχουν ο πρόεδροσ και τα μϋλη τησ αρχικόσ επιτροπόσ. Η 

δευτεροβϊθμια επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε όλεσ τισ διαδικαςύεσ 

παραλαβόσ που προβλϋπονται από την ςύμβαςη και ςυντϊςςει τα 

ςχετικϊ πρωτόκολλα. Η εγγυητικό επιςτολό καλόσ εκτϋλεςησ δεν 

επιςτρϋφεται πριν την ολοκλόρωςη όλων των προβλεπομϋνων από τη 

ςύμβαςη ελϋγχων και τη ςύνταξη των ςχετικών πρωτοκόλλων. 
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Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε από την αρχικό επιτροπό παραλαβόσ, 

δεν λαμβϊνεται υπόψη. 

 

 

5.3. ΑΠΟΡΡΙΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΤ - ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ 

ε περύπτωςη οριςτικόσ απόρριψησ ολόκληρου ό μϋρουσ των 

παρεχόμενων υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ, με απόφαςη του αρμόδιου αποφαινόμενου οργϊνου, 

ύςτερα από γνωμοδότηςη τησ επιτροπόσ παραλαβόσ, μπορεύ να 

εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με 

ϊλλα, που να εύναι, ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ ςύμβαςησ, μϋςα ςε τακτό 

προθεςμύα που ορύζεται από την απόφαςη αυτό. Αν η αντικατϊςταςη 

γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, η 

προθεςμύα που ορύζεται για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι 

μεγαλύτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, ο δε 

πϊροχοσ των υπηρεςιών θεωρεύται ωσ εκπρόθεςμοσ και υπόκειται ςε 

ποινικϋσ ρότρεσ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 218, λόγω εκπρόθεςμησ 

παρϊδοςησ. 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα 

που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφόςον 

ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκειασ, κηρύςςεται ϋκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρώςεισ. 

 

5.4. ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ - ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΕΚΠΣΨΣΟΤ 

Α. Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετϊ τη 

λόξη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρόνου τησ 

παρϊταςησ που χορηγόθηκε εύναι δυνατόν να επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 

ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. 

Ποινικϋσ ρότρεσ δύναται να επιβϊλλονται και για πλημμελό εκτϋλεςη των 

όρων τησ ςύμβαςησ. 

Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικό διϊςτημα που δεν 

υπερβαύνει το 50% τησ προβλεπόμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ 

ςύμβαςησ ό ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων προθεςμιών τησ 

αντύςτοιχησ προθεςμύασ, επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ 

ςυμβατικόσ αξύασ χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν 

εκπρόθεςμα, 

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 

5% χωρύσ ΥΠΑ επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που 
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παραςχϋθηκαν εκπρόθεςμα, 

γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι 

ανεξϊρτητεσ από τισ επιβαλλόμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ 

διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημϋνη 

απόφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφορούν ςτισ ωσ 

ϊνω τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθούν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ 

διϊρκεια και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ αυτόσ και με την προώπόθεςη 

ότι το ςύνολο τησ ςύμβαςησ ϋχει εκτελεςτεύ πλόρωσ. 

Σο ποςό των ποινικών ρητρών αφαιρεύται / ςυμψηφύζεται από/με την 

αμοιβό του αναδόχου. 

Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ από την αναθϋτουςα αρχό το 

δικαύωμα να κηρύξει τον ανϊδοχο ϋκπτωτο. 

Β. Ο ανϊδοχοσ κηρύςςεται υποχρεωτικϊ ϋκπτωτοσ από την ανϊθεςη που 

ϋγινε ςτο όνομα του και από κϊθε δικαύωμα που απορρϋει από αυτόν, με 

απόφαςη του αρμοδύου αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από 

γνωμοδότηςη του αρμόδιου οργϊνου: (α) αν δεν εκπληρώςει τισ 

ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ ό 

δεν ςυμμορφωθεύ με τισ γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι 

ςύμφωνεσ με την ςύμβαςη ό τισ κεύμενεσ διατϊξεισ ό/και (β) αν υπερϋβη 

υπαύτια τη ςυνολικό προθεςμύα εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ, λαμβανομϋνων 

υπόψη των παρατϊςεων. 

 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λόγου ϋκπτωςησ του αναδόχου, η 

αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό όχληςη, η οπούα 

μνημονεύει τισ διατϊξεισ του ϊρθρου αυτού καθώσ και του ϊρθρου 203 

παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό 

των ενεργειών ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο ανϊδοχοσ θϋτοντασ 

προθεςμύα για τη ςυμμόρφωςό του. Η ταςςόμενη προθεςμύα πρϋπει να 

εύναι εύλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςύμβαςησ και πϊντωσ όχι 

μικρότερη των δεκαπϋντε (15) ημερών. Αν η προθεςμύα, που τϋθηκε με 

την ειδικό όχληςη, παρϋλθει χωρύσ ο ανϊδοχοσ να ςυμμορφωθεύ, 

κηρύςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών από την 

ϊπρακτη πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμόρφωςησ, με απόφαςη τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. την απόφαςη προςδιορύζονται οι λόγοι τησ μη 

ςυμμόρφωςησ του αναδόχου προσ την ειδικό όχληςη και αιτιολογεύται η 

ϋκπτωςη με αναφορϊ ςτουσ λόγουσ που οδόγηςαν ςε αυτόν. 

Ο ανϊδοχοσ δεν κηρύςςεται ϋκπτωτοσ από την κατακύρωςη ό ανϊθεςη ό 

την ςύμβαςη όταν: (α) Η ςύμβαςη δεν υπογρϊφηκε ό το ϋργο δεν 

παραδόθηκε ό αντικαταςτϊθηκε με ευθύνη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, (β) 

υντρϋχουν λόγοι ανωτϋρασ βύασ. 

τον ανϊδοχο που κηρύςςεται ϋκπτωτοσ, επιβϊλλεται, με απόφαςη του 
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αποφαινόμενου οργϊνου, ύςτερα από γνωμοδότηςη του αρμοδύου 

οργϊνου, το οπούο υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερόμενο προσ παροχό 

εξηγόςεων, ολικό κατϊπτωςη τησ εγγύηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ 

ςύμβαςησ. 

 

 
6. ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΨΜΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Η καταβολό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνει ςε 3 δόςεισ που θα 

καταβληθούν ωσ εξόσ: 

- Α’ δόςη, που αντιςτοιχεύ ςτο 20% του ςυμβατικού τιμόματοσ με τον 

αναλογούντα ΥΠΑ θα καταβληθεύ με την οριςτικό παραλαβό Π.1 (1 

μόνασ από υπογραφό ςύμβαςησ) 

- Β΄ δόςη, που αντιςτοιχεύ ςτο 30% του ςυμβατικού τιμόματοσ θα 

καταβληθεύ με την οριςτικό παραλαβό των παραδοτϋων Π.2, Π.3 και 

Π.6_1 (6 μόνεσ από υπογραφό ςύμβαςησ) 

- Γ δόςη, που αντιςτοιχεύ ςτο 50% του ςυμβατικού τιμόματοσ θα 

καταβληθεύ με την οριςτικό παραλαβό του παραδοτϋου Π.4, Π.5 και Π.6.2 

που ιςοδυναμεύ με την οριςτικό παραλαβό του ςυνόλου του ϋργου από 

την Επιτροπό Παραλαβόσ του Ϊργου. (10 μόνεσ από υπογραφό 

ςύμβαςησ). 

Η πληρωμό του ςυμβατικού τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκόμιςη των 

νομύμων παραςτατικών και δικαιολογητικών που προβλϋπονται από τισ 

διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 , καθώσ και κϊθε 

ϊλλου δικαιολογητικού που τυχόν όθελε ζητηθεύ από τισ αρμόδιεσ 

υπηρεςύεσ που διενεργούν τον ϋλεγχο και την πληρωμό. 

Σoν Ανϊδοχο βαρύνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη 

επιβϊρυνςη, ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα, μη 

ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

 

 

7. ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΤ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προώποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ 

οικεύεσ διατϊξεισ, να καταγγεύλει τη ςύμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ 

εκτϋλεςόσ τησ. 

Η αναθϋτουςα αρχό δεν θα θεωρηθεύ υπεύθυνη για οποιεςδόποτε ζημύεσ 

ό διαφυγόντα κϋρδη υποςτεύ ο Ανϊδοχοσ από την καταγγελύα τησ 

ύμβαςησ, ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παρόν ϊρθρο. 

Η ϋγγραφη καταγγελύα τησ ύμβαςησ δεν επηρεϊζει δικαιώματα και 
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υποχρεώςεισ των μερών, που προώπόρχαν τησ καταγγελύασ και δεν 

απαλλϊςςει τον Ανϊδοχο από ευθύνεσ και υποχρεώςεισ, που απορρϋουν 

από τη ύμβαςη ό το Νόμο ςε ςχϋςη με ςυμβατικϋσ εργαςύεσ, που ϋχουν 

εκτελεςτεύ πριν την ϋγγραφη καταγγελύα. 

ε περύπτωςη αποδεδειγμϋνησ ζημύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, ο 

Ανϊδοχοσ οφεύλει να επιςτρϋψει ςτην Αναθϋτουςα την αμοιβό που θα 

του ϋχει τυχόν καταβληθεύ. 

 
8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΚΤΡΙΟΣΗΣΑ / ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ  

ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ / ΕΦΕΜΤΘΕΙΑ 

Όλο το ϋγγραφο υλικό που αποκτϊται, ςυγκεντρώνεται ό 

καταρτύζεται από τον ανϊδοχο κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, εύναι 

εμπιςτευτικό και ανόκει ςτην ιδιοκτηςύα τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. Ο 

ανϊδοχοσ, μόλισ ολοκληρώςει την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, παραδύδει όλα 

τα ϋγγραφα και τα ςτοιχεύα ςτην αναθϋτουςα αρχό. Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ 

να κρατϊ αντύγραφα αυτών των εγγρϊφων και ςτοιχεύων, αλλϊ δεν 

επιτρϋπεται να τα χρηςιμοποιεύ για ςκοπούσ ϊλλουσ από τουσ ςκοπούσ 

τησ παρούςασ ςύμβαςησ, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό ϊδεια τησ 

αναθϋτουςασ αρχόσ. 

ε ότι αφορϊ τισ Τποχρεώςεισ Εμπιςτευτικότητασ, ο ανϊδοχοσ δεν 

αποκαλύπτει, χωρύσ την προηγούμενη γραπτό ϊδεια τησ αναθϋτουςασ 

αρχόσ, εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που του δόθηκαν ό που ο ύδιοσ 

ανακϊλυψε κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ, ούτε κοινοποιεύ ςτοιχεύα, 

ϋγγραφα και πληροφορύεσ των οπούων λαμβϊνει γνώςη ςε ςχϋςη με τη 

ςύμβαςη. 

ε περύπτωςη αθϋτηςησ από τον ανϊδοχο τησ ωσ ϊνω υποχρϋωςόσ του, η 

αναθϋτουςα αρχό δικαιούται να απαιτόςει την αποκατϊςταςη τησ 

βλϊβησ ό ζημύασ και την αποζότηςη τησ ςτρεφόμενη κατ' ενϊςκηςη 

διακριτικόσ τησ ευχϋρειασ, εναντύον του Αναδόχου και κϊθε υπαύτιου ό 

υπόχρεου προσ αποζημύωςη. 

Κατϊ τη διϊρκεια ιςχύοσ τησ ύμβαςησ, αλλϊ και μετϊ τη λόξη ό λύςη 

αυτόσ, ο Ανϊδοχοσ θα αναλϊβει την υποχρϋωςη να τηρόςει εμπιςτευτικϋσ 

και να μη γνωςτοποιόςει ςε τρύτουσ, χωρύσ την προηγούμενη ϋγγραφη 

ςυγκατϊθεςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ οποιαδόποτε ϋγγραφα ό 

πληροφορύεσ που θα περιϋλθουν ςε γνώςη του κατϊ την εκτϋλεςη των 

υπηρεςιών και την εκπλόρωςη των υποχρεώςεών του. 

Ο ανϊδοχοσ δεν δύναται να ςυμμετϋχει ςε δραςτηριότητεσ αςυμβύβαςτεσ 

με τισ υποχρεώςεισ του απϋναντι ςτην αναθϋτουςα αρχό. Δεν δεςμεύει δε 
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την αναθϋτουςα αρχό, με κανϋνα τρόπο, χωρύσ προηγούμενη γραπτό 

ϊδειϊ τησ. 

 

 

 

ΕΚΦΨΡΗΗ 

Κανϋνα από τα ςυμβαλλόμενα μϋρη δεν μπορεύ να εκχωρόςει ό να 

μεταβιβϊςει τη ύμβαςη ό μϋροσ τησ, ό υποχρϋωςη απορρϋει από αυτό. 

 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

Η παροχό των υπηρεςιών θα γύνεται ςτην ϋδρα του Εθνικού Κϋντρου 

Δημόςιασ Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ ό όπου εύναι απαραύτητο για την 

ορθό υλοπούηςη του ϋργου καθ΄ υπόδειξη του Εθνικού Κϋντρου Δημόςιασ 

Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ. 

Ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να διαθϋςει οποιοδόποτε ειδικό εξοπλιςμό 

χρειαςτεύ για την εκτϋλεςη των υποχρεώςεών του (π.χ. PC’s, λογιςμικό 

εφαρμογών, εκτυπωτϋσ κλπ.). 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΟΥΤΓΕ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Ο Ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του 

κυρώςεισ δυνϊμει των όρων των παρούςασ, να αςκόςει προςφυγό για 

λόγουσ νομιμότητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη 

ςύμβαςη μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών από την 

ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ γνώςησ τησ ςχετικόσ 

απόφαςησ. Η εμπρόθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ αποφαςύζει το αρμοδύωσ 

αποφαινόμενο όργανο, ύςτερα από γνωμοδότηςη του προβλεπόμενου 

ςτην περ. δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του Ωρθρου 221 Ν. 4412/2016 οργϊνου, 

εντόσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών από την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ 

θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απόφαςησ αυτόσ δεν 

χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ οποιαςδόποτε φύςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν 

κατϊ τησ απόφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν αςκηθεύ εμπρόθεςμα η 

προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό από το αποφαινόμενο αρμοδύωσ 

όργανο, η απόφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρόθεςμα 

προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ απόφαςησ μϋχρι αυτό να 

οριςτικοποιηθεύ. 
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ΔΙΚΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΤΗ ΣΨΝ ΔΙΑΥΟΡΨΝ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ 

ΣΗ      ΤΜΒΑΗ 

 
Κϊθε διαφορϊ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών που τυχόν προκύψει 

από την εκτϋλεςη τησ ύμβαςησ, επιλύεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό 

αγωγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο Αθηνών. Πριν από την ϊςκηςη τησ 

προςφυγόσ ςτο Διοικητικό Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη 

τησ προβλεπόμενησ ςτο Ωρθρο 205 Ν. 4412/2016 ενδικοφανούσ 

διαδικαςύασ, διαφορετικϊ η προςφυγό απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Δεν 

απαιτεύται η τόρηςη ενδικοφανούσ διαδικαςύασ αναςκεύται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγό, ςτο δικόγραφο τησ οπούασ δεν ςωρεύεται αύτημα 

ακύρωςησ ό τροποπούηςησ διοικητικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ. 

Η υπόθεςη ςυζητεύται ςε δικϊςιμο που ορύζεται όςο το δυνατόν 

ςυντομότερα. Αν ο φϊκελοσ τησ υπόθεςησ δεν αποςταλεύ ςτο Διοικητικό 

Εφετεύο από τη Διούκηςη, η ςυζότηςη αναβϊλλεται ςε νϋα δικϊςιμο, κατϊ 

την οπούα η υπόθεςη ςυζητεύται με βϊςη τα ςτοιχεύα που προςκομύζει ο 

προςφεύγων ό ο ενϊγων, αν το ζητόςει ο ύδιοσ. 

Η ςυζότηςη και η διεξαγωγό τησ απόδειξησ ολοκληρώνονται ςε μύα (1) 

δικϊςιμο. Ϊνορκεσ βεβαιώςεισ ενώπιον ειρηνοδύκη ό ςυμβολαιογρϊφου ό 

προξϋνου λαμβϊνονται υπόψη, μόνο αν ϋχουν δοθεύ ύςτερα από 

κλότευςη του αντιδύκου τρεισ (3) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν από 

τη βεβαύωςη και, αν πρόκειται να δοθούν ςτην αλλοδαπό, οκτώ (8) 

τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν από αυτό. Η απόφαςη εκδύδεται το ταχύτερο. Οι 

αποφϊςεισ του Διοικητικού Εφετεύου εύναι αμϋςωσ εκτελεςτϋσ. 

Κατϊ των αποφϊςεων των Διοικητικών Εφετεύων που εκδύδονται 

ςύμφωνα με τα παραπϊνω μπορεύ να αςκηθεύ αύτηςη αναιρϋςεωσ 

ενώπιον του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, κατϊ τισ ιςχύουςεσ διατϊξεισ. 

Αν από την εκτϋλεςη τησ απόφαςησ πιθανολογεύται κύνδυνοσ βλϊβησ 

δυςχερώσ επανορθώςιμησ, μπορεύ να διαταχθεύ με αύτηςη κϊποιου από 

τουσ διαδύκουσ η ολικό ό η εν μϋρει αναςτολό τησ εκτϋλεςησ τησ 

προςβαλλόμενησ απόφαςησ, με τον όρο παροχόσ ανϊλογησ εγγύηςησ ό και 

χωρύσ εγγύηςη ό να εξαρτηθεύ η εκτϋλεςη τησ απόφαςησ από την παροχό 

εγγύηςησ από τον διϊδικο που ϋχει νικόςει. Για την αύτηςη αποφαύνεται, 

ςυνεδριϊζοντασ ωσ ςυμβούλιο, χωρύσ υποχρεωτικό κλότευςη των 

διαδύκων, το αρμόδιο τμόμα του υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, το οπούο 

ςυγκροτεύται από τρύα (3) μϋλη, ςτα οπούα περιλαμβϊνεται υποχρεωτικϊ 

ο ειςηγητόσ τησ υπόθεςησ. Η απόφαςη τησ αναςτολόσ μπορεύ κατϊ τον 

ύδιο τρόπο να ανακληθεύ, με αύτηςη κϊποιου από τουσ διαδύκουσ ϋωσ και 

κατϊ την πρώτη ςυζότηςη τησ αναύρεςησ. 

Αν ο Ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη/κοινοπραξύα, η προςφυγό αςκεύται εύτε από 

την ύδια εύτε από όλα τα μϋλη τησ, που μεταξύ τουσ ςτην περύπτωςη αυτό 

υπϊρχει            αναγκαςτικό ομοδικύα. 
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Για όςα θϋματα δεν ρυθμύζονται ειδικότερα ςτην παρούςα πρόςκληςη 

ιςχύουν οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016 και ςυμπληρωματικϊ οι διατϊξεισ 

του Α.Κ.   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

Τπόδειγμα Εγγυητικόσ Επιςτολόσ Καλόσ Εκτϋλεςησ ύμβαςησ 

 

Εκδότησ (Πλόρησ επωνυμύα Πιςτωτικού Ιδρύματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΣΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΑΦΟΛΟΤΜΕΝΨΝ - ΣΟΜΕΑ ΤΝΣΑΞΗ ΜΗΦΑΝΙΚΨΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΣΨΝ 

ΔΗΜΟΙΨΝ ΕΡΓΨΝ (Ε.Σ.Α.Α.-Σ..Μ.Ε.Δ.Ε.) 

 

Ημερομηνύα ϋκδοςησ    …………………………….. 

 

Προσ: (Πλόρησ επωνυμύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα1)................................. 

(Διεύθυνςη Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ Υορϋα)2................................ 

 

Εγγύηςη μασ υπ’ αριθμ. ……………….. ποςού ………………….……. ευρώ3. 

 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ότι εγγυόμαςτε με την παρούςα επιςτολό ανϋκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςού των 

ευρώ………………………………………………………………………..4 

υπϋρ του:  

(i) [ςε περύπτωςη φυςικού προςώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΥΜ: ................ 

(διεύθυνςη) .......................………………………………….., ό 

(ii) [ςε περύπτωςη νομικού προςώπου]: (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) 

.......................………………………………….. ό 

(iii) [ςε περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ:] των φυςικών / νομικών προςώπων 

α) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

β) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) ................... 

γ) (πλόρη επωνυμύα) ........................, ΑΥΜ: ...................... (διεύθυνςη) .................. (ςυμπληρώνεται με όλα τα 

μϋλη τησ ϋνωςησ / κοινοπραξύασ) 

ατομικϊ και για κϊθε μύα από αυτϋσ και ωσ αλληλϋγγυα και εισ ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τουσ, εκ 

τησ ιδιότητϊσ τουσ ωσ μελών τησ ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ, 

για την καλό εκτϋλεςη του/ων τμόματοσ/των ..5/ τησ υπ’ αριθ. ..... ςύμβαςησ “(τύτλοσ ςύμβαςησ)”, 

ςύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνύα) ........................ Διακόρυξη / Πρόςκληςη / Πρόςκληςη Εκδόλωςησ 

Ενδιαφϋροντοσ 6 ........................... τησ/του (Αναθϋτουςασ Αρχόσ/Αναθϋτοντοσ φορϋα) με καταληκτικό 

ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών  …………. 

Σο παραπϊνω ποςό τηρεύται ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ ολικϊ ό μερικϊ χωρύσ καμύα από 

μϋρουσ μασ αντύρρηςη, αμφιςβότηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 

απαύτηςησ ςασ μϋςα ςε πϋντε ημϋρεσ από την απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ ό 

μϋχρισ ότου αυτό μασ επιςτραφεύ ό μϋχρισ ότου λϊβουμε ϋγγραφη δόλωςό ςασ ότι μπορούμε να 

                                           
1 Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
2  Όπωσ ορύζεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 
3  Ολογρϊφωσ και ςε παρϋνθεςη αριθμητικώσ. το ποςό δεν υπολογύζεται ο ΥΠΑ. 
4  Όπωσ υποςημεύωςη 3. 
5 Εφόςον αφορϊ ανϊθεςη ςε τμόματα ςυμπληρώνεται ο α/α του/ων τμόματοσ/των για τα οπούα υπογρϊφεται η 

ςχετικό ςύμβαςη. 
6  υνοπτικό περιγραφό των προσ προμόθεια αγαθών / υπηρεςιών 



ΑΔΑ: ΡΣΤΨ4691Φ0-ΦΒ0



45 

 

                                                                                    

θεωρόςουμε την Σρϊπεζϊ μασ απαλλαγμϋνη από κϊθε ςχετικό υποχρϋωςη εγγυοδοςύασ μασ.  

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγύηςησ, το ποςό τησ κατϊπτωςησ υπόκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχύον 

πϊγιο τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποςό των εγγυητικών επιςτολών που ϋχουν δοθεύ, ςυνυπολογύζοντασ 

και το ποςό τησ παρούςασ, δεν υπερβαύνει το όριο των εγγυόςεων που ϋχουμε το δικαύωμα να 

εκδύδουμε. 

(Εξουςιοδοτημϋνη Τπογραφό) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ (TEΤΔ) 

[ϊρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικαςύεσ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ κϊτω των ορύων των οδηγιών 

 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την αναθϋτουςα αρχό/αναθϋτοντα φορϋα (1)  και τη 

διαδικαςύα ανϊθεςησ 

Παροχό πληροφοριών δημοςύευςησ ςε εθνικό επύπεδο, με τισ οπούεσ εύναι δυνατό η αδιαμφιςβότητη 

ταυτοπούηςη τησ διαδικαςύασ ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 

 

Α: Ονομαςύα, διεύθυνςη και ςτοιχεύα επικοινωνύασ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (αα)/ 
αναθϋτοντα φορϋα (αφ) 
- Ονομαςύα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
(Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
- Κωδικόσ  Αναθϋτουςασ Αρχόσ / Αναθϋτοντα Υορϋα ΚΗΜΔΗ : : 99220108 
- Σαχυδρομικό διεύθυνςη / Πόλη / Σαχ. Κωδικόσ: ΠΕΙΡΑΙΨ 211 & ΘΡΑΚΗ 2, 
ΣΑΤΡΟ,17778 
- Αρμόδιοσ για πληροφορύεσ: ΕΙΡΗΝΗ ΚΡΙΠΑ 
- Σηλϋφωνο: 213 1306370 
- Ηλ. ταχυδρομεύο: promitheies@ekdd.gr 
- Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): 
www.ekdd.gr 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 
- Σύτλοσ ό ςύντομη περιγραφό τησ δημόςιασ ςύμβαςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
ςχετικού CPV):. Πρόςκληςη εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ για την επιλογό αναδόχου 
υλοπούηςησ τησ  πρϊξησ με τύτλο «Μελϋτη ςτρατηγικού και επιχειρηςιακού 
ςχεδιαςμού του ΕΚΔΔΑ» με κωδ. ΟΠ 5129433, με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ μϋςω 
καταλόγου, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 119 Ν. 4412/2016 (ΥΕΚ 
147/08.08.2016), όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. CPV:  85312320-8 [Τπηρεςύεσ 
παροχόσ ςυμβουλών]. 
- Κωδικόσ ςτο ΚΗΜΔΗ: [99220108] 
- Η ςύμβαςη αναφϋρεται ςε παροχό υπηρεςύασ. 
- Αριθμόσ αναφορϊσ που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό (εϊν 
υπϊρχει): ΑΠ …………………… 

 
 
 
ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΨΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 
 
 
 

                                           
1 Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 
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Μϋροσ II: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

 

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα 

 
τοιχεύα αναγνώριςησ: Απϊντηςη: 
Πλόρησ Επωνυμύα: [   ] 
Αριθμόσ φορολογικού μητρώου (ΑΥΜ): 
Εϊν δεν υπϊρχει ΑΥΜ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςησ του οικονομικού φορϋα, 
αναφϋρετε ϊλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοπούηςησ, εφόςον απαιτεύται και 
υπϊρχει  

[   ] 

Σαχυδρομικό διεύθυνςη: [……] 
Αρμόδιοσ ό αρμόδιοι(2) : 
Σηλϋφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομεύο: 
Διεύθυνςη ςτο Διαδύκτυο (διεύθυνςη 
δικτυακού τόπου) (εϊν υπϊρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικϋσ πληροφορύεσ: Απϊντηςη: 
Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, 
μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςη(3); 

 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ 
εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο 
κατϊλογο/Μητρώο εγκεκριμϋνων 
οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει 
ιςοδύναμο πιςτοποιητικό (π.χ. βϊςει 
εθνικού ςυςτόματοσ (προ) επιλογόσ); 

[] Ναι [] Όχι [] Ωνευ αντικειμϋνου 

Εϊν ναι: 
Απαντόςτε ςτα υπόλοιπα τμόματα τησ 
παρούςασ ενότητασ, ςτην ενότητα Β και, 
όπου απαιτεύται, ςτην ενότητα Γ του 
παρόντοσ μϋρουσ, και ςε κϊθε 
περύπτωςη ςυμπληρώςτε και 
υπογρϊψτε το μϋροσ VI.  
α) Αναφϋρετε την ονομαςύα του 
καταλόγου ό του πιςτοποιητικού και τον 
ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 
πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 
β) Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η 
πιςτοπούηςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, 
αναφϋρετε: 
γ) Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα 
οπούα βαςύζεται η εγγραφό ό η 
πιςτοπούηςη και, κατϊ περύπτωςη, την 

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό 
φορϋασ ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα 
αναφορϊσ των 
εγγρϊφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
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κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο(2): 
δ) Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 
 
ε) Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη 
να προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και 
φόρων ό να παρϊςχει πληροφορύεσ που 
θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην 
αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα 
φορϋα να τη λϊβει απευθεύασ μϋςω 
πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 
ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό 
διατύθεται δωρεϊν; 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε:  

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

Σρόποσ ςυμμετοχόσ: Απϊντηςη: 
Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη 
διαδικαςύα ςύναψησ δημόςιασ ςύμβαςησ 
από κοινού με ϊλλουσ3; 

[] Ναι [] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
γ) [……] 

Σμόματα Απϊντηςη: 
Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του 
τμόματοσ  ό των τμημϊτων για τα οπούα 
ο οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να 
υποβϊλει προςφορϊ. 

[   ] 

 
 
 
 

                                           
2 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 
3 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 
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Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ νόμιμουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα 
 
Κατϊ περύπτωςη, αναφϋρετε το όνομα και τη διεύθυνςη του προςώπου ό των προςώπων που εύναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτημϋνα να εκπροςωπούν τον οικονομικό φορϋα για τουσ ςκοπούσ τησ παρούςασ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημόςιασ ςύμβαςησ: 
 

Εκπροςώπηςη, εϊν υπϊρχει: Απϊντηςη: 
Ονοματεπώνυμο 
ςυνοδευόμενο από την ημερομηνύα και 
τον τόπο γϋννηςησ εφόςον απαιτεύται: 

[……] 
[……] 

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

[……] 

 
 
 

 

 
 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων ΥΟΡΕΨΝ (4) 
 

 
τόριξη: 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ 
ικανότητεσ ϊλλων οικονομικών φορϋων 
προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα 
κριτόρια επιλογόσ που καθορύζονται ςτο 
μϋροσ IV;  

[]Ναι []Όχι 

 
Εϊν ναι, επιςυνϊψτε χωριςτό ϋντυπο ΣΕΤΔ με τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ 
ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα με το μϋροσ ΙΙΙ, για κϊθε ϋνα από τουσ ςχετικούσ 
φορεύσ, δεόντωσ ςυμπληρωμϋνο και υπογεγραμμϋνο από τουσ νομύμουσ εκπροςώπουσ αυτών.  
Επιςημαύνεται ότι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται επύςησ το τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ 
υπηρεςύεσ, εύτε ανόκουν απευθεύασ ςτην επιχεύρηςη του οικονομικού φορϋα εύτε όχι, ιδύωσ οι 
υπεύθυνοι για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ και, όταν πρόκειται για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, το 
τεχνικό προςωπικό ό οι τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που θα ϋχει ςτη διϊθεςό του ο οικονομικόσ φορϋασ για 
την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ.  
Εφόςον εύναι ςχετικϋσ για την ειδικό ικανότητα ό ικανότητεσ ςτισ οπούεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ 
φορϋασ, παρακαλεύςθε να ςυμπεριλϊβετε τισ πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με το μϋροσ IV 

                                           
4  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδών 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν 
ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι 
τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 
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για κϊθε ϋνα από τουσ οικονομικούσ φορεύσ. 
 
 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο 
οικονομικόσ φορϋασ 

 
(Η παρούςα ενότητα ςυμπληρώνεται μόνον εφόςον οι ςχετικϋσ πληροφορύεσ απαιτούνται ρητώσ από 
την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα)  

Τπεργολαβικό ανϊθεςη : Απϊντηςη: 
Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να 
αναθϋςει οποιοδόποτε μϋροσ τησ 
ςύμβαςησ ςε τρύτουσ υπό μορφό 
υπεργολαβύασ; 

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

 
Εϊν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ζητούν ρητώσ αυτϋσ τισ πληροφορύεσ (κατ' εφαρμογό 
του ϊρθρου 131 παρ. 5 ό εφόςον ο προςφϋρων / υποψόφιοσ οικονομικόσ φορϋασ  προτύθεται να 
αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ τμόμα τησ ςύμβαςησ που υπερβαύνει το ποςοςτό του 
30% τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςύμβαςησ ςύμφωνα με το ϊρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλϋον των 
πληροφοριών που προβλϋπονται ςτην παρούςα ενότητα, παρακαλεύςθε να παρϊςχετε τισ 
πληροφορύεσ που απαιτούνται ςύμφωνα με τισ ενότητεσ Α και Β του παρόντοσ μϋρουσ και ςύμφωνα 
με το μϋροσ ΙΙΙ για κϊθε υπεργολϊβο (ό κατηγορύα υπεργολϊβων). 
 
 
Μϋροσ III: Λόγοι αποκλειςμού 
 
Α: Λόγοι αποκλειςμού που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ (5) 
το ϊρθρο 73 παρ. 1 ορύζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλειςμού: 

1. ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη (6) 

2. δωροδοκύα (7,8) 

3. απϊτη (9) 

4. τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ (10) 

                                           
5 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ 

παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ.  

6 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 
οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

7 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 
8 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν 

Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ 
απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα 
(ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και 
εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον 
ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

9 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 
316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των 
οικονοµικών ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
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5. νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 

τρομοκρατύασ(11) 

6. παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων(12) 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ 
καταδύκεσ: 

Απϊντηςη: 

Τπϊρχει αμετϊκλητη καταδικαςτικό 
απόφαςη εισ βϊροσ του οικονομικού 
φορϋα ό οποιουδόποτε προςώπου (13) 
το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό 
ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ 
αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό για ϋναν 
από τουσ λόγουσ που παρατύθενται 
ανωτϋρω (ςημεύα 1-6), ό καταδικαςτικό 
απόφαςη η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από 
πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα 
ϋχει οριςτεύ απευθεύασ περύοδοσ 
αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]14 

Εϊν ναι, αναφϋρετε (15) 
α) Ημερομηνύα τησ καταδικαςτικόσ 
απόφαςησ προςδιορύζοντασ ποιο από τα 
ςημεύα 1 ϋωσ 6 αφορϊ και τον λόγο ό 
τουσ λόγουσ τησ καταδύκησ, 
β) Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 
[ ]· 
γ) Εϊν ορύζεται απευθεύασ ςτην 
καταδικαςτικό απόφαςη: 

 
α) Ημερομηνύα:[   ],  
ςημεύο-(-α): [   ],  
λόγοσ(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
[……] και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) [   ] 
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 

                                                                                                                                                        
10 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα 
εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

11 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, 
ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ 
δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 
166/Α) “Πρόληψη και καταςτολή τησ νομιμοποίηςησ εςόδων από εγκληματικζσ δραςτηριότητεσ και τησ χρηματοδότηςησ τησ 
τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

12 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για 
τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν 
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν 
εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολζμηςη τησ εμπορίασ ανθρϊπων και προςταςία των 
θυμάτων αυτήσ και άλλεσ διατάξεισ.". 

13 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και 
Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

14 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
15 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
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ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ ϋκδοςησ, 
επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των 
εγγρϊφων): 
[……][……][……][……]16 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ 
απόφαςησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει 
λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την 
αξιοπιςτύα του παρϊ την ύπαρξη 
ςχετικού λόγου αποκλειςμού 
(«αυτοκϊθαρςη»)(17) 

[] Ναι [] Όχι  

Εϊν ναι, περιγρϊψτε τα μϋτρα που 
λόφθηκαν18: 

[……] 

 

                                           
16 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
17 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 
(άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

18 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ 
επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
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Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
 

Πληρωμό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ: 

Απϊντηςη: 

1) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει 
εκπληρώςει όλεσ τισ υποχρεώςεισ του 
όςον αφορϊ την πληρωμό φόρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ (19), 
ςτην Ελλϊδα και ςτη χώρα ςτην οπούα 
εύναι τυχόν εγκατεςτημϋνοσ ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εϊν όχι αναφϋρετε:  
α) Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο 
πρόκειται: 
β) Ποιο εύναι το ςχετικό ποςό; 
γ) Πωσ διαπιςτώθηκε η αθϋτηςη των 
υποχρεώςεων; 
1) Μϋςω δικαςτικόσ ό διοικητικόσ 
απόφαςησ; 
- Η εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη 
και δεςμευτικό; 
- Αναφϋρατε την ημερομηνύα καταδύκησ 
ό ϋκδοςησ απόφαςησ 
- ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ 
απόφαςησ, εφόςον ορύζεται απευθεύασ 
ςε αυτόν, τη διϊρκεια τησ περιόδου 
αποκλειςμού: 
2) Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινύςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει 
εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε 
καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που 
οφεύλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατϊ 
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τόκων ό 
των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε 
δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ ;(20) 

ΥΟΡΟΙ 
 

ΕΙΥΟΡΕ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εϊν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ 
[……] 

 

                                           
19 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 

αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο 
εδάφιο). Σφμφωνα με το άρκρο 73, παρ. 2Α του Ν. 4412/2016, οι υποχρεϊςεισ των περ. αϋ& βϋ τθσ παρ. 2 δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον 
δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται (άρκρο 267, Αϋ207, ν. 
4738/2020). 

20 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 
παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ 
εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο 
αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν 
καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν 
του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ 
ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
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Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη όςον αφορϊ 
την καταβολό των φόρων ό ειςφορών 
κοινωνικόσ αςφϊλιςησ διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

(διαδικτυακό διεύθυνςη, αρχό ό φορϋασ 
ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ 
των εγγρϊφων): (21) 
[……][……][……] 

 
 

Γ: Λόγοι που ςχετύζονται με αφερεγγυότητα ό επαγγελματικό παρϊπτωμα 
 
 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό 
αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη 
ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 
παρϊπτωμα 

Απϊντηςη: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ 
τομεύσ του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαύου (22); 

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

Βρύςκεται ο οικονομικόσ φορϋασ ςε 
οποιαδόποτε από τισ ακόλουθεσ 
καταςτϊςεισ (23) : 
α) πτώχευςη, ό  
β) διαδικαςύα εξυγύανςησ, ό 
γ) ειδικό εκκαθϊριςη, ό 
δ) αναγκαςτικό διαχεύριςη από 
εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο, ό 
ε) ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
πτωχευτικού ςυμβιβαςμού, ό  
ςτ) αναςτολό επιχειρηματικών 
δραςτηριοτότων, ό  
ζ) ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 
προκύπτουςα από παρόμοια διαδικαςύα 
προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νόμου 
Εϊν ναι: 
- Παραθϋςτε λεπτομερό ςτοιχεύα: 
- Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ 
οπούουσ ωςτόςο ο οικονομικόσ φορϋασ, 
θα δύναται να εκτελϋςει τη ςύμβαςη, 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 

                                           
21 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
22 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
23 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
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λαμβανόμενησ υπόψη τησ εφαρμοςτϋασ 
εθνικόσ νομοθεςύασ και των μϋτρων 
ςχετικϊ με τη ςυνϋχιςη τησ 
επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ υπό 
αυτϋσ τισ περιςτϊςεισ (24)  
Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται 
ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

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

Ϊχει διαπρϊξει ο οικονομικόσ φορϋασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα 
(περιλαμβανομϋνου ϊρθρου 68 παρ.2 ν. 
3863 /2010)(25) 
Εϊν ναι, να αναφερθούν λεπτομερεύσ 
πληροφορύεσ: 

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

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

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

 
       
Μϋροσ IV: Κριτόρια επιλογόσ 
 
      Όςον αφορϊ τα κριτόρια επιλογόσ (ενότητα  α του παρόντοσ μϋρουσ), ο οικονομικόσ φορϋασ           
δηλώνει ότι:  
 
α: Γενικό ϋνδειξη για όλα τα κριτόρια επιλογόσ 
 

                                           
24 Άρκρο 73 παρ. 5. 
25 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 

3863/2010 . 
26  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ  

2016/7) 
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Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να ςυμπληρώςει αυτό το πεδύο μόνο ςτην περύπτωςη που η 
αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει δηλώςει ςτη ςχετικό διακόρυξη ό ςτην πρόςκληςη 
ό ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην διακόρυξη, ότι ο οικονομικόσ φορϋασ 
μπορεύ να ςυμπληρώςει μόνο την Ενότητα α του Μϋρουσ ΙV χωρύσ να υποχρεούται να 
ςυμπληρώςει οποιαδόποτε ϊλλη ενότητα του Μϋρουσ ΙV: 
 

 
Εκπλόρωςη όλων των απαιτούμενων 
κριτηρύων επιλογόσ 

Απϊντηςη 

Πληρού όλα τα απαιτούμενα κριτόρια 
επιλογόσ; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
 
Μϋροσ VI: Σελικϋσ δηλώςεισ 
 
Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με 
τα μϋρη Ι – IV ανωτϋρω εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε 
περύπτωςη ςοβαρών ψευδών δηλώςεων. 
Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ 
καθυςτϋρηςη, να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων 
που αναφϋρονται (27), εκτόσ εϊν : 
α) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ 
δικαιολογητικϊ απευθεύασ με πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ 
μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊν (28). 
β) η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 
Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτ... [προςδιοριςμόσ τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο μϋροσ Ι, ενότητα Α], 
προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε δικαιολογητικϊ των πληροφοριών τισ οπούεσ ϋχω 
υποβϊλλει ςτ... [να προςδιοριςτεύ το αντύςτοιχο μϋροσ/ενότητα/ςημεύο] του παρόντοσ 
Συποποιημϋνου Εντύπου Τπεύθυνησ Δόλωςησ για τουσ ςκοπούσ τ... [προςδιοριςμόσ τησ 
διαδικαςύασ προμόθειασ: (ςυνοπτικό περιγραφό, παραπομπό ςτη δημοςύευςη ςτον εθνικό 
τύπο, ϋντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμόσ αναφορϊσ)]. 
 
 
 
Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό εύναι απαραύτητο, υπογραφό(-ϋσ): [……]    

                                           
27 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 
28 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα 
να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  
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