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Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 116-117 και 66 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).  

2. Το Ν.4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 κ.λπ.» 

3. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

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

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

6. Την 10427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπ. Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘY712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β 
1822)-Υπουργικής απόφασης « Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας 
ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α’/15.9.2011), η οποία αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος-Νέα εταιρική Μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 
Α’/11.4.2012). 

8. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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9. Το Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 
και Πολιτιστικά Θέματα». 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), και ιδίως των άρθρων 41, 50, 54, 90 αυτού, 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/60775 απόφαση του Υπ. Οικονομικών με θέμα: «Μεταβολές 
εκτελούμενου προϋπολογισμού». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου  78 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, περί σύστασης της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.  

13. Την υπ’ αριθμ. Υ155/11.7.2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016)  
απόφαση του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το υπ’ 
αριθ.  ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος. 

14. To Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια». 

15. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

16. Του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ  Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

17. Το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α' 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

18. Την υπ’ αριθμ. 12_Α.1.1._00 (αριθ. πρωτ: 2565/15-9-2016, ΑΔΑ 
6ΤΕΠ4653Ο7-ΗΧΙ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».  

19. Την υπ’ αριθμ. 4165/28-12-2016 (ΑΔΑ ΩΘΙ5465ΧΙ8-9ΕΝ) 1η 
τροποποίηση της Πρόσκλησης 12_Α.1.1._00 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

20. Την υπ' αριθμ. 265/20-02-2017 (εισερχ. ΕΥΔ: 588/22-02-2017) Αίτηση 
Χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και 
κωδικό MIS 5005124. 

21. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:Ψ8ΝΤ465ΧΙ8-ΡΟΝ) Απόφαση ένταξης της 
πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

22. Την από 5/7/2017 Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 
(ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
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ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

23. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63835/8.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 
(ΑΔΑ:Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και 
της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων»  

24. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76831/10-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση/τροποποίηση  στο ΠΔΕ 2017 στη 
ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7) του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων»  

25. Την αρ. πρωτ. 2699/13-10-2017 απόφαση έγκρισης διακήρυξης του υποέργου 4 
με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού χρέους» για την υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης 
του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με 
κωδικό ΟΠΣ 5005124. 

26. Τις  υπ'  αριθ  142265/30-12-2016 και 445/23.3.2017  (ΑΔΑ:  
Ψ23Κ465Χ18-Κ6Σ και 78ΟΘ465ΧΙ8-ΝΔΖ)  αποφάσεις  του  Ειδικού 
Τομεακού  Γραμματέα Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους  περί  
"Αναπλήρωσης  Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων". 

27. Το γεγονός ότι όλες οι υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες θα 
παρασχεθούν στην Κεντρική Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας για την 
υλοποίηση  της πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και η οποία αποτελείται από 
Υποέργα συναφή και αλληλένδετα μεταξύ τους και για το λόγο αυτό δεν 
καθίσταται δυνατή η υποδιαίρεση του αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα. 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
Συνοπτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του 
υποέργου 4 με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υλοποίηση της πράξης "Δράσεις 
ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων"», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ήτοι συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα". 
 
Αφορά, “Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και 
συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” (CPV: 79400000-8), “Υπηρεσίες παροχής 
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επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” (CPV: 
79410000-1). 
 
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν 
προσφορές ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 
10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ, 
(Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος). 
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και 
επιστρέφονται. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, επισημαίνεται ότι 
ανήκει στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της 
προσφοράς έως την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το 
πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου 
για το εμπρόθεσμο της προσφοράς. 

 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν μετά την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα λήψεως των προσφορών, ήτοι την 10/11/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
10:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΓΔΙΧ, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 Ν. 4412/2016.  
 
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που 
τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. καθώς και στη 
διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
(http://www.keyd.gov.gr/) 
 
Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής άλλου 
προσφέροντος και κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ασκούνται σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία (άρθρα 100 και 127 του Ν. 4412/2016) και με την καταβολή 
του παραβόλου που αναλογεί. 

 
Επισυνάπτονται τα Μέρη Α, Β και Γ με τους όρους διενέργειας του 
διαγωνισμού, και τα Παραρτήματα με τα Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής 
και Βιογραφικού Σημειώματος, το Προσχέδιο Σύμβασης και το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ) τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστα 
τμήματα της παρούσας διακήρυξης. 
 
      Ο Ειδικός Γραμματέας 
 

 
                                                                                          
 
                                                                                           Φώτης Κουρμούσης 
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ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Α.1 Γενική Περιγραφή 
 

Α.1.1 Επιχειρησιακός Στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. 
Ο επιχειρησιακός στόχος των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη 
φυσικών προσώπων  με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και 
εταιριών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό τα Κέντρα Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών θα 
παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 
α) Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους δανειολήπτες, κατόπιν αιτήματός 
τους, στην κατάρτιση οικογενειακών, ατομικών προϋπολογισμών που 
βοηθούν στην τήρηση των συμφωνημένων ρυθμίσεων - διακανονισμών 
πληρωμής των πιο πάνω οφειλών. 
β) Ενημερώνουν τους εν γένει ενδιαφερόμενους για λήψη νέου 
δανείου ή για συμφωνία ρύθμισης για την έννοια και μεθοδολογία 
υπολογισμού των «ευλόγων δαπανών», την έννοια του «συνεργάσιμου 
δανειολήπτη», τις πιθανές συνέπειες του αποχαρακτηρισμού, καθώς 
και τα δικαιώματα που προσφέρονται στη νομοθεσία για αδύναμους 
δανειολήπτες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, την πιθανότητα και τις 
συνέπειες του αποκλεισμού από την υπαγωγή σε μέτρα προστασίας, 
το χρονικό ορίζοντα της προστασίας, τις υποχρεώσεις τους από 
συμβάσεις πίστωσης ή ρύθμισης οφειλών και ιδίως τις συνέπειες που 
μπορεί να προκύψουν από αθέτηση των υποχρεώσεων αυτών. 
γ) Διαθέτουν τυποποιημένα υποδείγματα του ν. 3869/2010, του Κώδικα 
Δεοντολογίας του ν. 4224/2013, καθώς και άλλα συναφή έντυπα, 
και παρέχουν συνδρομή ως προς τη συμπλήρωσή τους. 
δ) Παρέχουν συνδρομή σε υποψήφιους δανειολήπτες ή σε οφειλέτες 
για την κατανόηση των όρων δανείων ή ρυθμίσεων που τους έχουν 
προταθεί καθώς και για την εκτίμηση της τρέχουσας και 
μελλοντικής πραγματικής ικανότητας αποπληρωμής, λαμβάνοντας 
υπόψη τα συνολικά χρέη, τον υπολογισμό των «ευλόγων 
δαπανών» το διαθέσιμο εισόδημα των ενδιαφερόμενων και τις 
ιδιαίτερες ατομικές συνθήκες - ιδιότητες (ζητήματα υγείας, ανεργίας, 
κ.α.). 
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ε) Ενημερώνουν τους δανειολήπτες για τις παρεχόμενες σε 
αυτούς δυνατότητες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους και 
παρέχουν συνδρομή στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών. 
στ) Παραλαμβάνουν καταγγελίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 3869/2010 και τις διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού. 
ζ) Συμμετέχουν σε αναλαμβανόμενες από τα Υπουργεία 
Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δράσεις 
χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης των νοικοκυριών. 
 

Η λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) 
απευθύνεται σε πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της χώρας, καθώς 
στους επωφελούμενους περιλαμβάνονται πολίτες που είτε αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες κατά την εξυπηρέτηση και αποπληρωμή των υφιστάμενων οφειλών 
τους, είτε επιθυμούν να αναλάβουν κάποια δανειακή υποχρέωση προκειμένου να 
αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους (προσωπικές ή στεγαστικές). Σε κάθε περίπτωση 
επωφελούμενοι των Κ.Ε.Υ.Δ. είναι πολίτες, οι οποίοι εν μέσω της οικονομικής 
κρίσης διαθέτουν περιορισμένους οικονομικούς πόρους, εντάσσονται σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες και αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. 
 

Ειδικότερα, στους δυνητικούς επωφελούμενους από τη λειτουργία των 
Κ.Ε.Υ.Δ. περιλαμβάνονται: 
 
1. Δανειολήπτες οι οποίοι παρουσιάζουν καθυστερήσεις σύμφωνα 
με τα οριζόμενα και περιγραφόμενα στο σημείο ΣΤ. Διαδικασία 
Επίλυσης Καθυστερήσεων (Δ.Ε.Κ.) του Κώδικα Δεοντολογίας των 
Τραπεζών του Ν. 4224/2013(ΦΕΚ 2289/Β/2014). 
2. Φυσικά πρόσωπα που υπέβαλαν ενώπιον των ειρηνοδικείων αίτηση 
υπαγωγής στο πεδίο του Ν. 3869/2010, αλλά δεν ευδοκίμησε. 
3. Φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
3869/2010 και επιλέγουν την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς 
τους μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης του Ν. 3898/2010 (ΦΕΚ 
Α/211/16.12.2010). 
4. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση ενώπιον αρμόδιου Ειρηνοδικείου για 
την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, οι οποίοι 
επιλέγουν κατά το διάστημα της εκκρεμοδικίας και έως τη συζήτηση 
της αίτησης του α. 4 του Νόμου να προβούν σε προδικαστικό 
συμβιβασμό με τους πιστωτές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
άρθρα 5 και 7 του Νόμου. 
5. Εν δυνάμει (υποψήφιοι) δανειολήπτες, φυσικά, οι οποίοι επιθυμούν 
να αναλάβουν δανειακή υποχρέωση και επιθυμούν να λάβουν 
γνώση του πλαισίου του δανεισμού τους, των δυνατοτήτων 
εξυπηρέτησης και αποπληρωμής του, των υποχρεώσεων που η 
λήψη του δανείου συνεπάγεται, καθώς και το σύνολο των επιπτώσεων 
(νομικών και οικονομικών) που θα ακολουθήσουν το δανεισμό. 
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Α.1.2 Αντικείμενο του έργου του Συμβούλου 

Αντικείμενο του έργου του συμβούλου αποτελεί η υποστήριξη της Ειδικής 
Γραμματείας  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υλοποίηση της πράξης 
«Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων». 
 
Αναλυτικά, στόχος της πράξης είναι η υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ) (Άρθρο 72 επ. του ν. 
4389/2016), το οποίο αποτελείται από τους Υπουργούς Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών και το 
οποίο είναι αρμόδιο μεταξύ άλλων για την κατάρτιση δράσεων 
ευαισθητοποίησης και την αξιοποίηση όλων των μέσων επικοινωνίας που διαθέτει 
η Ελληνική Κυβέρνηση για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και 
υποστήριξη των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη λήψη 
αποφάσεων επί θεμάτων διαχείρισης ιδιωτικού χρέους καθώς και της 
δημιουργίας ενός δικτύου παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
φυσικά πρόσωπα για θέματα διαχείρισης οφειλών και το σχεδιασμό δράσεων 
ενημέρωσης και επιμόρφωσης νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Για τους σκοπούς αυτούς, 
προβλέφθηκε: 
 
-Η σύσταση (Άρθρα 78 επ. του ν. 4389/2016) τ η ς  Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: με αρμοδιότητες την 
υποστήριξη του έργου του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ., σε θέματα την οργάνωση 
πολιτικής ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές – δανειολήπτες και το συντονισμό του έργου όλων 
των συναρμοδίων φορέων. 

 
-Η σύσταση (Άρθρο 92 του ν. 4389/2016) και οργάνωση  τριάντα 
(30) Κέντρων Ενημέρωσης – Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), 
ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, με αρμοδιότητα την ενημέρωση και την υποστήριξη 
φυσικών προσώπων, καθώς και την παροχή οικονομικών και νομικών 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα διαχείρισης δανείων, 
διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι 
πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιριών του ν. 
4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής 
διαχείρισης. 

 
 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πράξης θα χρηματοδοτηθούν: 
 

 Η υποστήριξη στη δημιουργία και λειτουργία των τριάντα (30) 
Κ.Ε.Υ.Δ. 
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 Η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των τριάντα (30) 
Κ.Ε.Υ.Δ. 

 Η εκπόνηση μελετών, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 
αξιοποίηση καλών πρακτικών για τη βέλτιστη λειτουργία της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και των 
τριάντα (30) Κ.Ε.Υ.Δ. 

 Η ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογή τους. 
 Η ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικής βάσης 

παρακολούθησης των συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους 
δανειολήπτες. 

 Η στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων Ενημέρωσης 
Δανειοληπτών για τέσσερα (4) έτη. 

 Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της δράσης μετά τα 
δύο έτη λειτουργίας των Κ.Ε.Υ.Δ. 

 Δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης των δανειοληπτών. 
 
Στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιηθούν τα κάτωθι Υποέργα: 

 

 Υποέργο 1. Εφαρμογή του οργανωτικού και λειτουργικού μοντέλου των 
Κ.Ε.Υ.Δ. (υλοποίηση με ίδια μέσα). 

 Υποέργο 2. Αναμόρφωση χώρων των Κ.Ε.Υ.Δ. (διαγωνιστική διαδικασία). 
 Υποέργο 3. Αγορά και εγκατάσταση επίπλων γραφείου (διαγωνιστική 

διαδικασία). 
 Υποέργο 4. Υποστήριξη στην εφαρμογή του οργανωτικού και 

λειτουργικού μοντέλου των Κ.Ε.Υ.Δ. (διαγωνιστική διαδικασία). 
 Υποέργο 5. On-going αξιολόγηση (διαγωνιστική διαδικασία). 
 Υποέργο 6. Αγορά πληροφοριακού εξοπλισμού (διαγωνιστική 

διαδικασία). 
 Υποέργο 7. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 

ΕΓΔΙΧ - Κ.Ε.Υ.Δ.  διαγωνιστική διαδικασία). 
 Υποέργο 8. Υπηρεσίες αναβάθμισης ιστοσελίδας (διαγωνιστική 

διαδικασία). 
 Υποέργο 9. Εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου των Κ.Ε.Υ.Δ. 

(διαγωνιστική διαδικασία).  
 Υποέργο 10. Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας (διαγωνιστική 

διαδικασία). 
 Υποέργο 11.Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων εκπαίδευσης 

(διαγωνιστική διαδικασία).  
 Υποέργο 12.Πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένης συμβουλευτικής στα 

νοικοκυριά που υπάγονται στον Κώδικα Δεοντολογίας για εξωδικαστική 
επίλυση διαφοράς (διαγωνιστική διαδικασία). 

 Υποέργο 13. Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
(διαγωνιστική διαδικασία). 

 Υποέργο 14. Αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικού εξοπλισμού 
(διαγωνιστική διαδικασία). 

   
 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 13 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 
 

   

Αναλυτικότερα: 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και διοικητικής υποστήριξης 

προς την ΕΓΔΙΧ, για την υλοποίηση του συνόλου της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του 

συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό 

ΟΠΣ 5005124.    

 

Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΓΔΙΧ στην υλοποίηση, διαχείριση και 

παρακολούθηση των υποέργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει, μέσω των 

ακόλουθων ενδεικτικών εργασιών: 

1. Υποστήριξη στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών. 

2. Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. 

3. Υποστήριξη στον χειρισμό των ενστάσεων/ προσφυγών. 

4. Υποστήριξη στη διαδικασία της συμβασιοποίησης. 

5. Υποστήριξη στην παρακολούθηση φυσικού κα οικονομικού αντικειμένου. 

6. Υποστήριξη στην καταχώριση δεδομένων στο ΟΠΣ. 

7. Υποστήριξη της υπηρεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεών της προς την 

Διαχειριστική Αρχή. 

8. Εκπόνηση διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΥΔ  

9. Οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου στην κεντρική υπηρεσία υποστήριξης των 

υπαλλήλων των ΚΕΥΔ 

10. Σχεδιασμός διαδικασιών αναθεώρησης των διαδικασιών λειτουργίας των 

ΚΕΥΔ 

11. Παραμετροποίηση των δεδομένων που θα εισάγονται στο πληροφοριακό 

σύστημα των ΚΕΥΔ 

12. Σχεδιασμός παραγόμενων στατιστικών αναφορών του πληροφοριακού 

συστήματος 

13. Παρακολούθηση των παραδοτέων των υποέργων που σχετίζονται άμεσα με 

τη λειτουργία των ΚΕΥΔ 

14. Παροχή υποστήριξης για την παρακολούθηση των παραδοτέων των 

υποέργων ως προς την εκκαθάριση δαπανών 
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Α.2. Διάρκεια υλοποίησης του έργου 
 
 
Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου του συμβούλου είναι δώδεκα (12) μήνες, με 
έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και με δυνατότητα 
παράτασης εφόσον απαιτηθεί, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – 
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 5 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ») 

 
Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της 
υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν 
λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 
 

Α.3. Παραδοτέα του Έργου – Χρονοδιάγραμμα παράδοσης 
 
 
Ο Ανάδοχος στο πλαίσιο της παρούσας θα υποστηρίζει την Αναθέτουσα Αρχή στην 
υλοποίηση της πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014 – 2020» 
 
Ο Ανάδοχος θα υποστηρίζει την ΕΓΔΙΧ στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων και το 
έργο του θα αποτυπωθεί σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες εκθέσεις που θα 
περιλαμβάνουν αφενός απολογιστικά στοιχεία των παρασχεθέντων εργασιών 
όσο και τον προγραμματισμό για την επόμενη τριμηνία, σύμφωνα με το 
ακόλουθο χρονοδιάγραμμα : 
 
 
 

Α/Α 

 

        ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 

Π.1 

 
 

1η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Τρεις (3) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 
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Π.2 

 
 

2η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
 

Π.3 

 
 

3η Τριμηνιαία Έκθεση 

 
Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 
 

Π.4 

 
 

4η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

 
Το έργο του Αναδόχου θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής 
του από την Αναθέτουσα Αρχή από την οποία καθοδηγείται και λαμβάνει οδηγίες. 

 
Ο Ανάδοχος υποβάλλει τα επιμέρους παραδοτέα, όπως παρουσιάζονται 
παραπάνω και όπως θα επικαιροποιούνται με την πρόοδο του σχεδιασμού, στην 
προσήκουσα ποιότητα. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 5 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ») 
 

Α.4. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 
 

Α.4.1. Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Με γνώμονα τις αρχές και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο τεύχος αυτό, ο 
Ανάδοχος θα παρουσιάζει στην προσφορά του τα ακόλουθα: 
 
1. Θα περιγράφει αναλυτικά τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει 
για την υλοποίηση του έργου, τεκμηριώνοντας έτσι τη συμμόρφωσή 
του με τους επιχειρησιακούς στόχους του έργου. 

 
2. Θα περιγράφει τη μεθοδολογία υλοποίησης, διαχείρισης, 
ελέγχων και διασφάλισης ποιότητας. 

 
3. Θα περιγράψει συγκεκριμένα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει 
ούτως ώστε να υποστηρίξει την Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους. 

 
Επιπλέον ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ανθρώπινους πόρους οι 
οποίοι θα έχουν επαρκείς διοικητικές ικανότητες, καθώς και επιτελικές 
αρμοδιότητες και θα διασφαλίζουν, μαζί με αντίστοιχους ανθρώπινους πόρους της 
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών σε προσωπικό επίπεδο αλλά 
και θα διαχειρίζονται τυχόν προβλήματα κατά τη συνεργασία τους. 
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Ενδεικτικά στην προσφορά του θα περιλαμβάνονται: 
- Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και  παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων 

διασφάλισής τους,  επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου. 
- Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να 

προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. 

- Προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις 
διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν 
για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

- Πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του Έργου. 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το 
μέλος/μέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων 
παραδοτέων ή πακέτων εργασίας. 

- Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο 
οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των 
επιμέρους παραδοτέων. 

 
 

Α.4.2. Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Κατόπιν εισήγησης της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., για την διοίκηση και την παρακολούθηση του 
Έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), 
ενώ, η παραλαβή του Έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής (ΕΠΠΕ) που έχει συσταθεί στην ΕΓΔΙΧ , η οποία θα έχει και τη γενική 
εποπτεία της πορείας των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του 
Αναδόχου. Η ΟΔΕ θα παρακολουθεί λεπτομερώς την πορεία των εργασιών σε όλο 
το διάστημα του Έργου (ήτοι την ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του 
Έργου) και θα συντονίζει τις ενέργειες μεταξύ του Υπουργείου και του 
Αναδόχου. Η ΕΠΠΕ θα είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση όλων 
των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη 
συνέχεια. 
 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του 
ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα διοίκησης, την οργάνωση και τον 
προγραμματισμό του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για τη διοίκηση και 
υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. 
 
Τυχόν αλλαγή στο προσωπικό της Ομάδας Έργου του Αναδόχου τελεί υπό την 
έγκριση της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. μετά από σχετική εισήγηση της ΕΠΠΕ. 
 
Την κύρια ευθύνη υλοποίησης του Έργου έχει ο Ανάδοχος, τη δε επίβλεψη και τον 
έλεγχο της εκτέλεσης της Σύμβασης και των παραδοτέων έχει η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. 
 
Ο Ανάδοχος θα συγκροτήσει Ομάδα Έργου, με κατάλληλο οργανωτικό σχήμα 
και επαρκή στελέχωση, για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται 
αναλυτικά στην παράγραφο Α.4.2.1. 
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Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. θα συστήσει αντίστοιχη ομάδα διοίκησης έργου, η οποία θα 
κοινοποιηθεί στον Ανάδοχο το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την υπογραφή της 
Σύμβασης. 
 

Α.4.2.1. Ομάδα Έργου 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συστήσει ομάδα έργου και να ορίσει Υπεύθυνο Έργου, 
που δεσμεύει τον Ανάδοχο για την έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση του έργου. 
 
Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα υποδείξει ο κάθε 
προσφέρων, θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην 
αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών με τις κατηγορίες της 
παρούσας, καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης, που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του 
παρόντος έργου. 
 
Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Έργου θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και δεκαετή (10) τουλάχιστον εμπειρία στην παροχή υποστήριξης 
σε Κεντρικούς Φορείς ή Περιφέρειες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, γνώση του 
ΕΣΠΑ, καθώς και να έχει συμμετάσχει ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον 
ένα έργο συμβουλευτικής υποστήριξης που να αφορά υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
ή εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις)  
ή/και σε διαγωνιστικές διαδικασίες ΕΣΠΑ. 
 
Η ομάδα έργου του αναδόχου αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα, 
πλέον του Υπευθύνου του Έργου, και θα απασχοληθεί συνολικά για 
τουλάχιστον σαράντα (40) ανθρωπομήνες (περιλαμβάνονται και οι ανθρωπομήνες 
του Υπεύθυνου Έργου). Θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και τουλάχιστον τριετή (3ετή) επαγγελματική εμπειρία σε 
υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό του προς ανάθεση έργου. 
Συγκεκριμένα, η εμπειρία τους θα πρέπει να αφορά την παροχή υποστήριξης σε 
Κεντρικούς Φορείς ή Περιφέρειες σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, γνώση του 
ΕΣΠΑ, καθώς και να έχουν συμμετάσχει σε ένα έργο συμβουλευτικής υποστήριξης 
που να αφορά υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες 
προς ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) ή/και σε διαγωνιστικές διαδικασίες ΕΣΠΑ. 
 
 

Α.4.3. Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχέδιο της προτεινόμενης 
Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας Έργου που θα πρέπει να 
περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την κατανόηση του Έργου και του 
προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας. 
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Α.5. Τόπος Υλοποίησης – Παράδοσης του Έργου 
 

Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στα γραφεία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και στην 
έδρα του, αναλόγως των αναγκών όπως αυτές θα προσδιορίζονται από την 
Αναθέτουσα Αρχή.  
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 5 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ») 
 
 
 

Α.6. Διαδικασία επίβλεψης/παρακολούθησης - παραλαβής του 

Έργου του Αναδόχου 
 
Η επίβλεψη/παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα 
πραγματοποιείται από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
(ΕΠΠΕ), που έχει συσταθεί στην ΕΓΔΙΧ με ετήσια διάρκεια για την παραλαβή των 
αγαθών και υπηρεσιών που προμηθεύεται η ΕΓΔΙΧ. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της 
Επιτροπής, το έργο της οποίας είναι: 

- Η συνεργασία με τον Ανάδοχο. 
- Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και  
διορθώσεων.  
- Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε 
πρόσφορο μέσο. 
- Η παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου 

να εκκαθαριστεί και να καταβληθεί στον Ανάδοχο το 
συμφωνηθέν τίμημα. 

 
Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας 
Αρχής θα έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες 
θα παρουσιάζει την πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς 
θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. Επίσης, έχει δικαίωμα να ζητά και να 
λαμβάνει περιοδικές αναφορές από την ΟΔΕ που θα συσταθεί προκειμένου να 
πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του Έργου. 
 
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην 
Ελληνική γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα 
είναι πλήρως επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με 
συνοδευτική επιστολή με την οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 
 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
οδηγίες και να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής και της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με το 
υπάρχον νομικό πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού από την ΕΠΠΕ. 
 

Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, 
γίνονται υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 
 

Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα 
πραγματοποιείται για κάθε φάση του Έργου όπως περιγράφεται στο 
χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 
 

Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως 
τις παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις 
της Επιτροπής εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των 
παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και 
συμπληρωμένα. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση διαπίστωσης παρεκκλίσεων 
κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ διαβιβάζει εγγράφως στον 
Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της 
ημερομηνίας παράδοσής του τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου. Εκτιμώντας 
το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα λήψης 
των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος 
παραλαβής, προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το 
επανυποβάλει κατάλληλα διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που 
απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την παραγωγή του τελικού 
ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ από την ΕΠΠΕ παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 
δικαιούται να εισηγείται προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, για όσες εσωτερικές αλλαγές κρίνει απαραίτητες κάθε φορά, την 
τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των παραδοτέων, εφόσον δεν 
επηρεάζεται η παράδοση των φάσεων του Έργου μέσα στις προθεσμίες που 
καθορίζονται στη Σύμβαση, ενημερώνοντας, μετά την έγκριση του Ειδικού 
Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή/και την έκδοση της σχετικής 
απόφασης αν απαιτείται, εγγράφως τον Ανάδοχο δέκα (10) ημέρες πριν την 
πρώτη αλλαγή, ο δε Ανάδοχος οφείλει να υλοποιεί κάθε φορά το τροποποιημένο 
χρονοδιάγραμμα χωρίς επιπλέον αμοιβή. 
 
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω 
διαδικασία: 

1.  Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, 
πληρότητας, αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε 
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σχέση με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη 
παρούσα. 

 
2.  Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί 

του περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων 
παρατηρήσεων επί των υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις αυτές κοινοποιούνται εντός 
διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την υποβολή του 
εκάστοτε Παραδοτέου. 

 
3.  Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) 

εργασίμων ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο 
παρατηρήσεις, τότε τα παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς 
και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του Αναδόχου που αποτυπώνονται και 
τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

4.  Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν: (α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των 
παραδοτέων (β) Επισήμανση σημείων μη ικανοποιητικής παροχής 
υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ) Ειδικότερες 
κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να 
προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των 
παρεχομένων υπηρεσιών του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, 
σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες ελλείψεις του εντός χρονικού 
διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. 

 
6.  Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της 

ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί 
στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
επανυποβολή του παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο 
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του. 

 
7.  Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν 

θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η 
Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου 
έκπτωτου. 

 
8. Η ΕΓΔΙΧ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει νομίμως το παραδοτέο, 

αν αυτό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας 
που επηρεάζουν την καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από 
την ΕΓΔΙΧ. Σε αυτή την περίπτωση η ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο 
απόρριψης του μη ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου κι εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες διατάξεις. 
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9.  Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν 

απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, 
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την οριστική 
παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω κι αν 
αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 

 
10.  Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 

2ον) την ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και 
αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των 
τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση 
των προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά 
παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 

 
11. Εάν διαπιστωθεί από την ΕΠΠΕ ότι στο παραδοτέο υπάρχουν 

παρεκκλίσεις που κρίνονται όμως από την ΕΠΠΕ επουσιώδεις, 
μπορεί να γίνει παραλαβή αυτού με έκπτωση επί της αμοιβής 
του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές παρατηρήσεις 
της ΕΠΠΕ αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
καθώς και η πρότασή της για την έκπτωση. Το πρωτόκολλο αυτό 
πρέπει να εγκριθεί με έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΓΔΙΧ. 

 
12.  Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης 

πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται αφενός η οριστική 
παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η οριστική 
παραλαβή του συνόλου του έργου. 

13.  Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με 
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο 
χρόνος παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της 
ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
(βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΡΘΡΟ 5 «ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ») 

 

Α.7. Υποχρεώσεις Αναδόχου & Αναθέτουσας Αρχής 

Α.7.1 Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει 
το έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, 
εκτελώντας όλες τις επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 
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2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται 
δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με 
την εκτέλεση του Έργου. 

 
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που 

αφορούν στο Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την 
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

4. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την 
τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία 
εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα 
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 
συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία 
και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της 
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα 
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από 
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε 
ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, 
ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας 
Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της Αναθέτουσας 
Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως, 
τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από 
αυτήν ή λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα 
παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει 
άμεσα τους αποχωρήσαντες συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και 
προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

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

παραλείψεις του προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που 
θα απασχολήσει για την εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με 
επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα 
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας Αρχής. 
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8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 
Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει 
εγγράφως και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. 

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

υποχρεώσεις που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και να παρέχει σ’ αυτήν το απαραίτητο 
πληροφοριακό υλικό. 

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

τυχόν Ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για 
υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του 
Αναδόχου ή τρίτων. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που 
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από τη Προκήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες 
μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται 
να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου. 

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

διαχείρισης ή εκκαθάρισης ενός εκ των μελών της ένωσης που απαρτίζουν 
τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες 
από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του 
Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση 
για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
Σύμβαση. 

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

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

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό 
χρειαστεί για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

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

να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αρχεία δεδομένων 
(ποσοτικών και ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που θα 
χρησιμοποιηθούν στις έρευνες, τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό 
απόρρητο και τις διατάξεις περί προσωπικών δεδομένων. 
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16. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα 
ως άνω, σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές 
σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν 
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται 
έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή 
εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, 
συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της 
εκδοχέως Τράπεζας. 

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

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 
του ν.4412/2016. 

 

Α.7.2 Υποχρεώσεις Αναθέτουσας Αρχής 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 
πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του 
Έργου. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 
ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί 
ο Ανάδοχος, προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Β.1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Β.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα : 

 Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ……)  
 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4) 
 Το σχέδιο της σύμβασης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 
 Συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας 

Β.1.2 Αντικείμενο Διαγωνισμού – Κριτήριο Ανάθεσης 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του 
υποέργου 4 με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την υλοποίηση της πράξης "Δράσεις ενίσχυσης 
του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων"» Το 
Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μεταρρύθμιση 
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Δημόσιου Τομέα". όπως αυτό περιγράφεται στο Α΄ Μέρος της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 
Όλες οι υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας για την υλοποίηση  της πράξης «Δράσεις 
ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων» και η οποία αποτελείται από Υποέργα συναφή και αλληλένδετα μεταξύ 
τους. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η υποδιαίρεση του 
αντικειμένου της σύμβασης σε τμήματα και για το λόγο αυτό δεν γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα ή μέρος 
του Έργου. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνον για το σύνολο του έργου.  
 

Για την επιλογή Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή ορίζει ως κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων που παρατίθενται 
αναλυτικά στην παράγραφο Γ.1. της παρούσας (κριτήρια αξιολόγησης). 

 

Β.1.3 Προϋπολογισμός Έργου 

Ο προϋπολογισμός του έργου δύναται να ανέλθει στο καθαρό ποσό των 60.000,00€ 
(εξήντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24% δηλαδή στο συνολικό ποσό των 74.400,00€ 
(εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 

Η πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. 
 

Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της πράξης με 
τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων» η οποία φέρει κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5005124 και 
εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-
2020».  
 
Με τις υπ’ αριθμ. 63835/8-6-2017 (ΑΔΑ: Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) & 76831/10-7-2017 
(ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7)   Αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & 
Ανάπτυξης, εγκρίθηκε η ένταξη της σχετικής Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), και συγκεκριμένα στη ΣΑΕ 419/1 και στον 
κωδικό πράξης ΣΑ (Κωδικός Ενάριθμου): 2017ΣΕ41910005.  
 
 

Β.1.4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
- Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: Λεωφόρος Θηβών 196-198,  

Τ.Κ. 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος όροφος 

- Τηλέφωνο: 213-2125656, 213-2125664 
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- Κωδικός Nuts EL303 
 
 

Β.1.5 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού 

 Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει:  
 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 116-117 και 66 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α΄/2016).  

2. Το Ν.4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014)«Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 κ.λπ.» 

3. Τον Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας – 
Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 
του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α/17.10.2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». 

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

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

6. Την 10427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/1.11.2016) Υπ. Απόφαση 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘY712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β 
1822)-Υπουργικής απόφασης « Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων. 

7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας 
ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
Ν.3588/07 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 204 Α’/15.9.2011), η οποία αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος-Νέα εταιρική Μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις 
θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 86 
Α’/11.4.2012). 

8. Την 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/Β/23.5.2017) απόφαση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 
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9. Το Ν.2121 /1993 (ΦΕΚ 25/ Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 
και Πολιτιστικά Θέματα». 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005), και ιδίως των άρθρων 41, 50, 54, 90 αυτού, 

11. Την υπ’ αριθμ. 2/60775 απόφαση του Υπ. Οικονομικών με θέμα: «Μεταβολές 
εκτελούμενου προϋπολογισμού». 

12. Τις διατάξεις του άρθρου  78 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α'), «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις, περί σύστασης της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.  

13. Την υπ’ αριθμ. Υ155/11.7.2016 (ΦΕΚ 362/ΥΟΔΔ/11-7-2016)  
απόφαση του Πρωθυπουργού περί διορισμού του Ειδικού Τομεακού 
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το υπ’ 
αριθ.  ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/408/27716 – διόρθωση σφάλματος. 

14. To Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
Πρόγραμμα Διαύγεια». 

15. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α'/1999), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

16. Του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ  Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την 
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 

17. Το ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α' 237), ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ 
«Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και 
δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α’ 57), 
προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

18. Την υπ’ αριθμ. 12_Α.1.1._00 (αριθ. πρωτ: 2565/15-9-2016, ΑΔΑ 
6ΤΕΠ4653Ο7-ΗΧΙ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».  

19. Την υπ’ αριθμ. 4165/28-12-2016 (ΑΔΑ ΩΘΙ5465ΧΙ8-9ΕΝ) 1η 
τροποποίηση της Πρόσκλησης 12_Α.1.1._00 της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» για την υποβολή 
προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

20. Την υπ' αριθμ. 265/20-02-2017 (εισερχ. ΕΥΔ: 588/22-02-2017) Αίτηση 
Χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και 
κωδικό MIS 5005124. 

21. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 (ΑΔΑ:Ψ8ΝΤ465ΧΙ8-ΡΟΝ) Απόφαση ένταξης της 
πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

22. Την από 5/7/2017 Ορθή Επανάληψη της υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 
(ΑΔΑ:6450465ΧΙ8-ΛΨΧ) Απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 
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ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων» και κωδικό MIS 5005124 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 

23. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63835/8.6.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση στο ΠΔΕ 2017 στη ΣΑΕ 419/1 
(ΑΔΑ:Ω2ΦΥ465ΧΙ8-ΤΘΠ) του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και 
της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων»  

24. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 76831/10-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση/τροποποίηση  στο ΠΔΕ 2017 στη 
ΣΑΕ 419/1 (ΑΔΑ:6ΛΔΣ465ΧΙ8-1Ω7) του έργου «Δράσεις ενίσχυσης του 
συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων»  

25. Την αρ. πρωτ. 2699/13-10-2017 απόφαση έγκρισης διακήρυξης του υποέργου 4 
με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού χρέους» για την υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης 
του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με 
κωδικό ΟΠΣ 5005124. 

26. Τις  υπ'  αριθ  142265/30-12-2016 και 445/23.3.2017  (ΑΔΑ:  
Ψ23Κ465Χ18-Κ6Σ και 78ΟΘ465ΧΙ8-ΝΔΖ)  αποφάσεις  του  Ειδικού 
Τομεακού  Γραμματέα Διαχείρισης  Ιδιωτικού  Χρέους  περί  
"Αναπλήρωσης  Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων". 

Β.1.6 Δημοσιότητα 
Η διακήρυξη του Διαγωνισμού θα αναρτηθεί: 

1. Στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)  στις 

25/10/2017.  

Επισημαίνεται ότι βάσει της παρ. 2, του άρθρου 330 του Ν.4412/2016, η 

ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ νοείται ως η ημερομηνία έναρξης των 

διαδικασιών της παρούσας διακήρυξης. 

2. Στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 25/10/2017 

3. Στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. (http://www.keyd.gov.gr) και θα διατηρηθεί εκεί 
τουλάχιστον έως την ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού. 

Β.1.7 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών 
Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
κατωτέρω και υποβάλλονται ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή 
μέσω Courier, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο 
μέχρι την 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο 
της ΕΓΔΙΧ, (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 6ος 
όροφος).  
 

Οι προσφορές που περιέρχονται στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής με έναν 
από τους ανωτέρω τρόπους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών (ήτοι την 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.), δεν 
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) 
προ της εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας. 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 29 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 
 

   

 
 Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 
λογίζονται ως εκπρόθεσμες, απορρίπτονται ως μη κανονικές (παρ. 3, άρθρο 26 
Ν.4412/16) και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 
αντιστοίχως (παρ. 5, άρθρο 96 Ν.4412/16).  
 

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, επισημαίνεται ότι ανήκει 
στην ευθύνη των υποψηφίων η εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς έως 
την ανωτέρω αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα από το πρωτόκολλο της ΕΓΔΙΧ 
και δεν λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου για το εμπρόθεσμο της 
προσφοράς. 
 

Επισημαίνεται δε ότι βάσει της παρ. γ, του άρθρου 121 του Ν.4412/2016 ορίζεται ότι 
η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) ημέρες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 
 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αυθημερόν μετά την καταληκτική ημερομηνία 
και ώρα λήψεως των προσφορών, ήτοι την 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΕΓΔΙΧ, από την αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 117 Ν. 4412/2016. 
 

Β.1.8 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματά της διατίθεται σε 
ηλεκτρονική μορφή στη διαδικτυακή εφαρμογή «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,  στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) καθώς και στον ιστότοπο 
της Αναθέτουσας Αρχής http://www.keyd.gov.gr. 
 

Β.1.9. Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αναθέτουσας Αρχής : 
promithies@keyd.gov.gr,  το αργότερο έξι (6)  ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στον ενδιαφερόμενο. Tαυτόχρονα,  η ηλεκτρονική αλληλογραφία 
αναρτάται στην ιστοσελίδα http://www.keyd.gov.gr προς ενημέρωση κάθε 
ενδιαφερόμενου. 

 
Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 
ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 
την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 
προθεσμιών. 
 

Β.1.10. Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το Ν. 4250/2014 

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και 
κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 
 

Β.1.11.  Δικαίωμα Συμμετοχής 
1.Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν 
να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε: 
 
 α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 
 
 β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
 
 γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΑΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και 
 
 δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ` της παρούσας 
παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες 
αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου 
ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και  
τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 
 

Β.1.12 Υποχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά με Ένωση / Κοινοπραξία 

1. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας 

ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης του 

Έργου στην Ένωση / Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 

εκτέλεσης της Σύμβασης. 
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2. Η Ένωση / Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί με ιδιαίτερη νομική 

μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που της 

ανατεθεί το Έργο. 

3. Η κοινή Προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μέλη της 

ένωσης, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 

4. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της 
Ένωσης / Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως 
μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε 
εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει 
και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η 
δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα 
εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία και θα αποφασίσει σχετικά. Εάν 
η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει ότι τα εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να 
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που αξιολογήθηκε 
κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
 

Β.1.13 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Τεχνική και Επαγγελματική 
Ικανότητα 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει τεκμηριωμένα αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ικανότητα και τεχνογνωσία στην υλοποίηση του αντικειμένου του 
έργου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς: 
 
α) Τουλάχιστον ένα (1) έργο συμβούλου υποστήριξης/ 
τεχνικού συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενο έργο 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 40.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή/και, 
β) Τουλάχιστον ένα (1) έργο συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή εν γένει συμβουλευτικών υπηρεσιών προς 
ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) προϋπολογισμού τουλάχιστον 
40.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 
Σε περίπτωση ένωσης, η ως άνω εμπειρία μπορεί να καλυφθεί 
σωρευτικά από τα μέλη της ένωσης. 
 

Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει τα προσόντα και την εμπειρία που 
αναλύεται στην παράγραφο Α.4.2.1. 
 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής του παρόντος άρθρου προσκομίζουν κατά την υποβολή 
της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το 
άρθρο 79, παρ. 4 του Ν4412/16 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).  
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Επιπλέον, ως μέρος της επαγγελματικής και τεχνικής ικανότητας που οφείλουν να 
διαθέτουν οι υποψήφιοι προσφέροντες (ήτοι ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής) 
είναι η κατοχή εν ισχύ Πιστοποιητικού  Διασφάλισης Ποιότητας ή νεότερο ή 
ισοδύναμο και συγκεκριμένα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή 
ισοδύναμο. 
 

Βάσει του άρθρου 82 του Ν.4412/16, η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει 
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για 
τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
 
 

Επισημαίνεται δε ότι τα εν λόγω κριτήρια αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων και δεν βαθμολογούνται κατά το στάδιο της αξιολόγησης, 
επομένως δεν συνιστούν κριτήριο κατακύρωσης. 
 

Β.1.14. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (της παραγράφου Β.1.13.), μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 

άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 

περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους,  τους αναγκαίους 

πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα 

των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με 

τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 

περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα 

εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Βασιζόμενοι στα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, αν 
οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων,(συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπεργολάβων) πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού. Η αναθέτουσα αρχή 
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί 
σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
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των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 
74 του Ν.4412/2016. 
 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο προσφέρων προτίθεται να στηριχθεί σε 
ικανότητες τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της υπεργολαβίας) οφείλει να 
συμπληρώσει τα Μέρη II και III του Τ.Ε.Υ.Δ.) 
 

Β. 1.15. Λόγοι αποκλεισμού 

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

 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για έναν από τους ακόλουθους λόγους:  
 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 
31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο 
εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 
(Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 
3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 
Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
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του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ 
L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
4198/2013 (Α΄ 215). 
 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση 
του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

 Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 
όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 
μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 

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

 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 
τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 
άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά 
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 
συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 
μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 
πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 
παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας 
νομοθεσίας 
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(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 
τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε 
ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία.  
 

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

Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις προαναφερόμενες 
καταστάσεις  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
αιτηθεί την προσκόμιση των τεκμηρίων αυτοκάθαρσης, μετά το χρόνο υποβολής της 
προσφοράς. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή 
σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει 
χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. 
 

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

Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια 
και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
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Β.2. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών 
 

Β.2.1. Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 
πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
(διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του 
Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: 
 
 
 «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
επιλογής αναδόχου για το υποέργο 4 με τίτλο: «Σύμβουλος Υποστήριξης 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την 
υλοποίηση της πράξης "Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της 
επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων"» 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 116799/25-10-2017 
 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 10/11/2017  
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.):10/11/2017 
 

 
 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 
Ο κυρίως σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους («Υποφακέλους») σε 
ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο: “ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ”, “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ”. 
 
Στο ένα από τα αντίτυπα και σε κάθε σελίδα του, θα αναγράφεται η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», θα μονογράφεται από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, αυτό δε θα είναι 
επικρατέστερο των άλλων σε περίπτωση ασυμφωνίας. 
 
Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική 
διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού και τον 
τίτλο του Φακέλου. 
 
Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 
αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε 
περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η 
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συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του 
συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 
 
Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται η πλήρης 
επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και αριθμός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
 
Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να 
αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
 
 
 

Β.2.2. Περιεχόμενο Προσφορών 

Τα περιεχόμενα του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  
(β) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και  
(γ) ένας σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 

Α) Πρώτος 1ος Σφραγισμένος Φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» (πρωτότυπο και αντίγραφο)  
 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να υποβάλουν στο «ΦΑΚΕΛΟ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» (σε ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ)  τα 
ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής.  
 

1. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) 
Όπως προκύπτει ρητώς τόσο από το άρθρο 93 του Ν.4412/16 όσο και από την 
Κατευθυντήρια Οδηγία 15, (Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει 
να συμπληρώσουν και να περιλάβουν στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής 
επί ποινή αποκλεισμού, σε έντυπη μορφή, το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) που προσαρτάται στην παρούσα ως 
Παράρτημα 4, το οποίο συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών 
φορέων που αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 ν. 4412/2016: 

 
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 
74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από 
διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στην ενότητα Β.1.15 της παρούσας 
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(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 75, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 
Β.1.13. 
 

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του ΤΕΥΔ παρέχονται τόσο στο σώμα του ιδίου (βλ. 
Παράρτημα 4), όσο και στην ως άνω αναφερόμενη Κατευθυντήρια Οδηγία 15, 
(Απόφαση 161/2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 
 

Επισημαίνεται ότι στο Μέρος IV του ΤΕΥΔ αρκεί να συμπληρωθεί το Μέρος 
(α) «Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής», καθώς και τα πεδία της 
Ενότητας Γ’ «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» & Δ΄ «Συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης» και δεν 
απαιτείται η συμπλήρωση οποιασδήποτε άλλης ενότητας του Μέρους ΙV. 
Επίσης, οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ δεν χρειάζεται να 
παρασχεθούν για υπεργολάβους, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο 
υποψήφιος ανάδοχος. 
 
Οι ανωτέρω προσαρμογές έχουν λάβει χώρα στο συνημμένο στην παρούσα 
ως Παράρτημα 4 Τ.Ε.Υ.Δ. 
 

2. Έγγραφα σχετικά με την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης 
απαιτούμενης ικανότητας των Στελεχών της Ομάδας Έργου.  

 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η κάλυψη της ελάχιστης απαιτούμενης ικανότητας των 
στελεχών της Ομάδας Έργου , όπως ορίζεται στην παρούσα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι 
οφείλουν να επιβάλλουν επιπρόσθετα στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής τα κάτωθι:  

 Βιογραφικά Σημειώματα (σύμφωνα με το Παράρτημα 2) 
 

 Βεβαιώσεις Συμμετοχής σε σχετικά έργα ως στελέχη ομάδας έργου, με 
αναφορά στην ιδιότητά τους, στο ρόλο τους και στη συγκεκριμένη εργασία 
που είχαν αναλάβει.  
 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους 
όρους της παρούσας προκήρυξης, στις περιπτώσεις που μέλη της ομάδας 
έργου ή/και ο υπεύθυνος έργου, δεν είναι μόνιμα στελέχη του 
προσφέροντα) Αναλυτική περιγραφή των ελάχιστων απαιτήσεων για το 
Οργανωτικό Σχήμα και τα προσόντα της Ομάδας Έργου παρατίθενται στην 
παράγραφο Α.4.2.1. της παρούσης. 
 

Τονίζεται ότι οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
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3. Έγγραφα σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας  
 

Προκειμένου να τεκμηριωθεί η διασφάλιση ποιότητας , όπως ορίζεται στην παρούσα, οι 
υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν επιπρόσθετα στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
εν ισχύ Πιστοποιητικό  Διασφάλισης Ποιότητας ή νεότερο ή ισοδύναμο και πιο συγκεκριμένα 
πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο. 
 

Βάσει του άρθρου 82 του Ν.4412/16, η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα 
πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει 
δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, 
εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για 
τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.  
 

 
Β) Δεύτερος 2ος  Σφραγισμένος Φάκελος με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 
(πρωτότυπο και αντίγραφο)  
 

Ο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική 
Προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, (σε ένα ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) 
και πρέπει να περιέχει τα παρακάτω σε σειρά: 
 

- Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 
 

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά του 
ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά με τα ακόλουθα : 

 
1.  Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει ο 

προσφέρων  για την οργάνωση, διοίκηση και υλοποίηση του 
έργου, τεκμηριώνοντας έτσι τη συμμόρφωσή του με τους 
επιχειρησιακούς στόχους του έργου. (παρ. Α.1.1.) 

 
2. Περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης, διαχείρισης, ελέγχων, 

διασφάλισης ποιότητας καθώς και διαχείρισης κινδύνων. 
 

4. Περιγραφή συγκεκριμένων εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο 
προσφέρων ούτως ώστε να υποστηρίξει την Ειδική Γραμματεία 
Ιδιωτικού Χρέους. 
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Ενδεικτικά στην προσφορά θα περιλαμβάνονται: 
 
- Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και  παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων 

διασφάλισής τους, προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωση του 
Έργου. 

- Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι είναι δυνατό να 
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι 
αντιμετώπισής τους. 

-  Προτεινόμενη μεθοδολογία για την υλοποίηση του Έργου, τις 
διαδικασίες που υιοθετούνται και τα εργαλεία που θα αξιοποιηθούν 
για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. 

-  Πίνακα με τα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα ανά φάση του Έργου. 
Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας ο πίνακας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει μία επιπλέον στήλη, όπου θα αναγράφεται το 
μέλος/μέλη που θα αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων 
παραδοτέων ή πακέτων εργασίας. 

-  Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των φάσεων του Έργου, στο 
οποίο θα καταγράφονται τα χρονικά ορόσημα ολοκλήρωσης των 
επιμέρους παραδοτέων. 

 
 

- Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 
 
 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην Προσφορά 
του ολοκληρωμένη πρόταση για το σχήμα οργάνωσης,  διοίκησης και 
προγραμματισμού του Έργου, την αποτύπωση των ρόλων του 
προσωπικού που θα διαθέσει για τη διοίκηση και υλοποίηση του Έργου,   
το αντικείμενο και το χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο. 

 
 

- Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

 
Ο Υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σχέδιο της 
προτεινόμενης Μεθοδολογίας διοίκησης και διασφάλισης ποιότητας 
Έργου που θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν 
την κατανόηση του Έργου και του προτεινόμενου μοντέλου λειτουργίας. 

 
Και  
Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά 
του υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που 
τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 
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Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους 
υποψήφιους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών 
Προσφορών. 
Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον φάκελο της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

Γ) Τρίτος 3ος Σφραγισμένος Φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 
(πρωτότυπο και αντίγραφο)  

 
Στον φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (σε ένα 
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) περιλαμβάνεται συμπληρωμένος ο 
κάτωθι Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς: 
 
 

 
Στοιχεία του Προσφέροντα: 

Όνομα Υπηρεσίας Προσφερόμενη 
τιμή σε Ευρώ 
(€) χωρίς ΦΠΑ 
για το σύνολο 

ΦΠΑ Προσφερόμενη τιμή 
σε Ευρώ (€) με ΦΠΑ 
για το σύνολο 

    

Αριθμητικώς    

Ολογράφως    

 
 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την 
κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι 
απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 
 

Β.2.3. Iσχύς Προσφορών 

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρείς (3) 
μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. 
Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η 
παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ` ανώτατο όριο 
για τρείς (3) επιπλέον μήνες. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
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χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, 
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να 
επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
 

Β.2.4. Εναλλακτικές Προσφορές 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα 
ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας 
φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να 
επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. 

 

Β.3. Λόγοι Απόρριψης Προσφορών 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση προσφορά, ιδίως όταν : 

 
α) Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης 
και υποβολής προσφοράς, θεωρουμένων όλων ως ουσιωδών. 
 
β) Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας. 
 
γ) Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός 
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
 
δ)  Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση 
 
ε) Το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας ή 
περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος 
 
στ) Υποβλήθηκε εκπρόθεσμα ή αφορά μέρος – τμήμα του Έργου 
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ΜΕΡΟΣ Γ: Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση 

Προσφορών 
 

Γ.1. Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού 
 

Για τη διενέργεια του διαγωνισμού, αρμόδια είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης της 
ΕΓΔΙΧ, η οποία έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 47/25-11-2016 Απόφαση σύστασης του 
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της ΕΓΔΙΧ (ΑΔΑ: Ψ9ΩΖ4653Ο7-ΟΦΙ). Τα μέλη της εν 
λόγω επιτροπής, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/16, έχουν ιδίως τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες : 

 
α) αξιολογούν τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή 
υποψηφίων,  

 
β) ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη 
συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης,  

 
γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις προσφορές,  

 
δ) εισηγούνται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 
διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των 
αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της 
διαδικασίας,  

 
ε) γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία 
ανάθεσης,  

 
Η Επιτροπή, αυθημερόν μετά την καταληκτική ώρα κατάθεσης προσφορών, 
προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών ως εξής: 
 
Σε μία ενιαία δημόσια συνεδρίαση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 
117 παρ. 4 Ν. 4412/2016: 
 
Η  αποσφράγιση των προσφορών διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 100 του 
Ν.4412/16, δημόσια και  κατά την οποία δικαιούνται να παρευρεθούν 
εκπρόσωποι των υποψηφίων οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών 
συμμετεχόντων στη διαδικασία καθώς και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 
αυτούς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, προβαίνει στη διαδικασία αποσφράγισης 
των προσφορών ως εξής: 

 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια 
αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των δικαιολογητικών συμμετοχής και της Τεχνικής 
Προσφοράς και μονογράφονται και σφραγίζονται οι πρωτότυποι φάκελοι κατά 
φύλλο από όλα τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί 
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όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση 
της τεχνικής προσφοράς όπως ορίζεται κατωτέρω, και συντάσσει πρακτικό για την 
απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή 
ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των 
εγγράφων της σύμβασης. 

 
Οι υποφάκελοι Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή 
τοποθετούνται σε νέο ενιαίο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται 
από την αρμόδια Επιτροπή και φυλάσσεται με μέριμνα του αρμόδιου γνωμοδοτικού 
οργάνου. 

 
Έλεγχος των δικαιολογητικών καταλληλότητας – ικανότητας 
Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εφόσον 
ολοκληρωθεί ο ανωτέρω έλεγχος, η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο και αξιολόγηση 
των Τεχνικών Προσφορών. 
 
Αξιολόγηση-βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς γίνεται μόνο για τους 
υποψηφίους που εκπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η προσφορά απορρίπτεται. 

 
Βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς 
Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της 
εξέτασης του περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αρμόδια 
Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές αφενός ως 
προς την αποδοχή η μη των προσφορών αφετέρου ως προς τη βαθμολόγηση 
των τεχνικών προσφορών. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με 
βαθμολόγηση των κριτηρίων των τεχνικών προσφορών, τα οποία δίνονται στον 
παρακάτω Πίνακα, και υπολογίζεται ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς 
(Σ.Β.Τ.Π.) κάθε διαγωνιζόμενου. 

 
Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των 
προσφορών παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος 
περιλαμβάνει επίσης και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό 
άθροισμα 100. 
 
 

Α/Α 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

 
 

Α. 

 
 

Παρουσίαση και Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου 

 
 

70 % 
 
 

Α.1 

 
Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του έργου, 
σαφήνεια πρότασης 

 
 

35 % 
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Α.2 

 
Περιγραφή των μεθοδολογιών, εργαλείων, τεχνικών 
που θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του 
Έργου 

 
 

35 % 

Β. Οργάνωση και διοίκηση του έργου 30 % 
 
 

Β.1 

 
Οργανωτική αποτελεσματικότητα σχήματος διοίκησης και 
υλοποίησης του έργου 

 
 

20 % 

 

Β.2 

 

Σύστημα συνεργασίας και επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή 

 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 % 
 
 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην 

περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, 

αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του 

συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της 

προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του 

επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική 

βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Αναλυτικότερα, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Σ.Β.Τ.Π.) 

υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

Σ.Β.Τ.Π. = (0,35 x ΒΚA.1) + (0,35 x ΒΚA.2) + (0,20 x ΚB.1)+ (0,10 x ΚB.2) 

Όπου: 

Σ.Β.Τ.Π. : η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου 

ΒΚA.1, ΒΚΑ.2, ΒΚΒ.1 και ΒΚΒ.2 : η βαθμολογία της επιτροπής για τα ανωτέρω 

κριτήρια αξιολόγησης (Α.1, Α.2, Β.1 και Β.2) 

Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) 

επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών, η 

Επιτροπή προχωρεί στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
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υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές και βαθμολογήθηκαν 

κατά το προηγούμενο στάδιο.  

 

Πιο συγκεκριμένα αποσφραγίζεται ο ενιαίος φάκελος που περιλαμβάνει τους 
υποφακέλους των οικονομικών προσφορών όλων των συμμετεχόντων και κατόπιν 
αποσφραγίζονται μ ό ν ο  οι υποφάκελοι των υποψηφίων οι προσφορές των 
οποίων έγιναν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο. Στη συνέχεια 
μονογράφονται και σφραγίζονται οι πρωτότυποι φάκελοι κατά φύλλο από όλα 
τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 
κατά τα προηγούμενα στάδια, οι υποφάκελοι οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. 
 
Αναλυτικότερα, η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (Σ.Β.Ο.Π.) θα 
καθοριστεί βάσει του κάτωθι τύπου : 
 

Σ.Β.Ο.Π. = 100 Χ (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά 
Διαγωνιζόμενου) 

 
      Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 

 
Τελική Αξιολόγηση προσφορών 
Στη συνέχεια η Επιτροπή προχωρεί στην τελική αξιολόγηση η οποία γίνεται με 

κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά, 

βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και με χρήση συντελεστών βαρύτητας τόσο 

για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά. Ο συντελεστής βαρύτητας της 

βαθμολογίας τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε 70% και ο συντελεστής βαρύτητας της 

βαθμολογίας οικονομικής προσφοράς ορίζεται σε 30%. 

 

Αναλυτικότερα, ο τελικός βαθμός αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) κάθε προσφοράς καθορίζεται 

από τον τύπο : 

 

Τ.Β.Α.= [(Σ.Β.Τ.Π*0,7)+(Σ.Β.Ο.Π.*0,3)]  

Όπου: 

Τ.Β.Α. : ο τελικός βαθμός αξιολόγησης  

Σ.Β.Τ.Π. : η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (βλ. «Βαθμολόγηση 

τεχνικής προσφοράς», σελ. 45 & 46) 

Σ.Β.Ο.Π. : η συνολική βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς (βλ. «Αξιολόγηση 

οικονομικών προσφορών», σελ. 46 & 47) 

Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
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Με βάση τον Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά είναι εκείνη με το μεγαλύτερο 

Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (ΤΒΑ) και κατά συνέπεια επικρατέστερος υποψήφιος 

θα είναι ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Αξιολόγησης (Τ.Β.Α.) 

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο 

βαθμό Τεχνικής Προσφοράς. 

 

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

κλήρωση, που πραγματοποιείται παρουσία τόσο της Επιτροπής Αξιολόγησης του 

διαγωνισμού όσο και των οικονομικών φορέων που ισοβαθμούν. 

 

Τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη 
αξία έως εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ) ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360 
του ν. 4412/2017 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία 
ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (προ ΦΠΑ). 
 

Γ.2. Συμπλήρωση – Αποσαφήνιση πληροφοριών και 

δικαιολογητικών 
 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους 

υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά 

που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, εντός επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε 

διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 

υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 

υπόψη.  

 

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 

συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 

ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
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εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 

επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 

νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και 

λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 

της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, 

κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 

κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη 

αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 

διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 

εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε εύλογη προθεσμία, εντός επτά (7) ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος 

σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά 

σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 

διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 

συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

 

 

Γ.3. Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, οφείλει να υποβάλει 
σε σφραγισμένο φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 Ν. 4412/2016. Η διαδικασία 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού 
από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης. 
 
 

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός 
οφείλει εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση, η οποία του 
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στέλνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο με 
σήμανση «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά. 
 

Α. Φυσικά πρόσωπα: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 
 
 
 
 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα 
της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας 
και δόλια χρεοκοπίας, και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 
73 του Ν. 4412/2016. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Ελλείψει 
αυτού, θα πρέπει να προσκομιστεί ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 
οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 73 του Ν.4412/16 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίζουν και 
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
 

2. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του 
Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 
 
 

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης 
του αρ. 106ια του Πτωχευτικού Κώδικα, και της διαδικασίας 
αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό 
αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

8. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος 
θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 
οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και δεν 
χρειάζεται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

 
 

9. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο 
και μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

10. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Β. Νομικά Πρόσωπα 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 
 
 
 
 
 

1. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι α) ομόρρυθμοι 
εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. γ) 
Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 
Α.Ε. δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν 
καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλια χρεοκοπίας 
και για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016. Το 
απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. Ελλείψει αυτού, θα πρέπει να προσκομιστεί 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 73 του Ν.4412/16 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου 
φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
προσκομίζουν και τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

 
 

2. 

Εφόσον από την προσκόμιση των νομιμοποιητικών εγγράφων για τη λειτουργία 
των νομικών προσώπων έχει υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
και τα σχετικά έγγραφα (λ.χ. τροποποίηση καταστατικού). 

 
 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό πτώχευση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) 
μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

5. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από 
την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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6. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
αναγκαστική διαχείριση. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής 
των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

7. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το 
πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 
 

8. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης ή υπό συνθήκες της ειδικής εκκαθάρισης του αρ. 106ια του 
Πτωχευτικού Κώδικα, και της διαδικασίας αναδιοργάνωσης του αρ. 107 του 
Πτωχευτικού Κώδικα. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ 
έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης 
υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

9. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 
προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υπό διαδικασία θέσης σε 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει 
εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 
 

10. 

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του υποψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει 
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. Η υπεύθυνη δήλωση 
υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και δεν χρειάζεται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής. 

 
 

11. 

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη 
Δήλωση της προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης έκδοσης τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο 
και μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 

 
 

12. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του τόσο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού όσο και μετά την 
ημερομηνία κοινοποίησης της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του Διαγωνισμού. 
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Οι ενώσεις-κοινοπραξίες 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 
 

1. 
Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα 
τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ 
αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
συνεταιρισμός). 

 
 
Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει να 
αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα 
υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στον οποίο πρόκειται να 
κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός εντός του «ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
 

Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους 

εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, 

από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

Γενικότερα τα δικαιολογητικά των αλλοδαπών υποψηφίων συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).  

 
Επίσης, οι προσφέροντες θα πρέπει να υποβάλλουν εντός του «ΦΑΚΕΛΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», τα ακόλουθα: 
 
α) Πίνακα τον κυριότερων έργων που εκτέλεσε ο υποψήφιος Ανάδοχος 
κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση 
Έργο.   
β) Πιστοποιητικό εν ισχύ ISO 9001 ή ισοδύναμο.  
γ) Ανάλυση ενός έργου της τελευταίας 3ετίας συμβούλου 
υποστήριξης/ τεχνικού συμβούλου σε συγχρηματοδοτούμενο έργο 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 4 0.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.   
δ) Ανάλυση ενός έργου της τελευταίας 3ετίας συμβουλευτικής 
υποστήριξης για υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή εν γένει συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς ΜΜΕ προϋπολογισμού τουλάχιστον 40.000,00 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ.  
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Για ως άνω γ) και δ) Πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις παραλαβής και ειδικότερα: Οι 
παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι 
δημόσιος φορέας με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την 
αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με βεβαίωση του 
αγοραστή. Βάσει του Ν. 4250/2014 στην περίπτωση των εγγράφων που 
προέρχονται από δημόσιο φορέα γίνονται δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.  

 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκομίζονται, κατά περίπτωση, από 
τον προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν. 

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε επιπλέον ημέρες. 

 
Η αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί με απόφαση της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.4412/16. 

 

Γ.4. Κατακύρωση του Διαγωνισμού 
 

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 31747/16-3-2017 απόφασης 
Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα « Μεταβίβαση του δικαιώματος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Π.Δ. 116/2014)» όπως ισχύει (ΦΕΚ 903/Β/17-3-2017), 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.  
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε 
πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 
αποδείξει.  
 
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:  
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α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες 
διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 
τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80, έπειτα 
από σχετική πρόσκληση.  
 

Γ.5. Κατάρτιση Σύμβασης – Γενικοί Όροι Σύμβασης 
 

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

 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση (βλ. 

προσχέδιο σύμβασης στο Παράρτημα 3 της παρούσης). Η υπογραφή του 

συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις 

Προσφορές τους, δεν δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους 
όρους που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του 
Αναδόχου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει 
όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας. Το κείμενο της 
Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός προφανών ή πασίδηλων 
παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη Σύμβαση και τα 
παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 
αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η 
Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η 
παρούσα Διακήρυξη, εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 
4. Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 
ο Ανάδοχος στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός υποχρεούται να 
προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης (κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης), για υπογραφή της σχετικής Σύμβασης 
προσκομίζοντας Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της 
οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
5. Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, ή προσέλθει αλλά 
δεν καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού 
ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 
αποφασίζει την ανάθεση της Σύμβασης στον επόμενο στη σειρά κατάταξης 
διαγωνιζόμενο. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται εις βάρος του εκπτώτου και θα 
αφορά κάθε μέτρο για την αποκατάσταση κάθε ζημιάς της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 
6. Αναφέρεται ότι οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί 

παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη 

διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των 

οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες που αναγράφονται 

ανωτέρω. 

7. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που καλείται να καταθέσει ο Ανάδοχος, 
εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα. Το υπόδειγμα της παρούσας αφορά σε 
υποδείγματα εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής και καλής εκτέλεσης) που 
εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και όχι από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής 
παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή 
εγγυήσεων καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα 
με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του 
π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως 
παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). 
Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η 
εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του 
ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος 
όρος. Σχετικά πρότυπα/υποδείγματα δελτίων σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών 
παρακαταθηκών υπάρχουν στον ιστότοπο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
8. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 

 

Γ.6. Tρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις- Εκχώρηση Σύμβασης 
 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 
όπως ισχύουν, και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
(τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και 
βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του αναδόχου) και γίνουν οι νόμιμες 
κρατήσεις. 
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Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης 
χωριστά, τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα 
με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην 
έγγραφη συμφωνία συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή 
κοινοπραξίας και με αναφορά στην περιγραφή αυτή. 
 
Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές και συγκεκριμένα 
τέσσερις (4) ισόποσες πληρωμές, μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων 
Παραδοτέων, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την 
επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ως εξής: 
 

25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική 

παραλαβή του 1ου Παραδοτέου – Π.1. 
25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική 

παραλαβή του 2ου Παραδοτέου – Π.2. 
25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική 

παραλαβή του 3ου Παραδοτέου – Π.3. 
25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική 

παραλαβή του 4ου Παραδοτέου – Π.4. 
 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση 
των σχετικών παραδοτέων, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει 
α) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή 
τους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 
 

Αναλυτικότερα, τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 
του ν.4412/2016, καθώς και στην υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2857/Β/28.12.2015), όπως ισχύουν. 

 
Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση 
των παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω 
διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον 
Φορέα Χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και σε όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ 
νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον 
Ανάδοχο. 
 
Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι 
διακριτή/χωριστή για κάθε δόση. 

Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε 
είδους έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, 
διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο 
Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την 
προκήρυξη. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

 

Γ.7. Ενστάσεις 
 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης ή της διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλονται 
σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στα άρθρα 100 και 127 Ν. 4412/2016. 
 
Μετά την υποβολή τους οι ενστάσεις εξετάζονται από την εκάστοτε ισχύουσα 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων της ΕΓΔΙΧ, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 127 παρ. 2 Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκβαση αυτών. 
 
 

Γ.8. Δικαίωμα Ματαίωσης του Διαγωνισμού 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της, μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, ιδίως : 

1. Εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής 

προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή 

αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων. 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 60 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

 
 

   

2. Μετά τη λήξη της ισχύς των προσφορών και των τυχόν 

παρατάσεων (εκτός αν η Αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα 

ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 

οπότε ακολουθείται η διαδικασία που ορίζει η παρ. 4 του άρθρου 

97 του Ν.4412/16) 

3. Στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν 

προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης. 

5. Εάν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη 

διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την Αναθέτουσα  

Αρχή. 

6. Εάν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση 

της σύμβασης 

7. Εάν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη. 

8. Για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως 

ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλήψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 

ανάθεσης η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, μετά από γνώμη της Επιτροπής, να ακυρώσει 

μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να 

αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, 

και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης 

των άρθρων 29 και 32 του Ν.4412/16. 

 

Γ.9. Ποινικές ρήτρες – Κήρυξη Ανάδοχου Έκπτωτου 
 

Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής του. 

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 
υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 
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 επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ των υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 
προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών ή και παραδοτέων που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 
50%, οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 
υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 
ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα παραδοτέα που καθυστερούν και 
αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παραδοθούν μέσα 
στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 
σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται 
αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε 
ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με 
την αμοιβή του αναδόχου. 

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις 
επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της 
υπογραφείσας σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.4412/2016. 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του Έργου με 
αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται 
ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, μετά από εισήγηση και ειδική 
αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για 
οποιεσδήποτε ζημίες ή διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος 
από την έκπτωση του. 

 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις των μερών, που προϋπήρχαν αυτής και δεν 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, που 
απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές 
εργασίες, που έχουν εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την 
Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του 
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τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά, 
πλήρως και προσηκόντως. 
 

Γ.10. Τροποποίηση όρων της σύμβασης 
 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 
4412/2016. 

 
 

 

Γ.11. Ευθύνη 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών 
συνεργατών, υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της. 
 
 

Γ.12. Πνευματικά δικαιώματα, Εχεμύθεια 
 

Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της 
παρούσας Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες 
«Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε 
οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών 
της παρούσας. 

 
Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, 
χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα 
Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την 
προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των 
πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε 
τρόπο. 
 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο 
σχετικό με την εν λόγω προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν 
δεν αποτελούν αντικείμενο παραχώρησης χρήσης, καθώς και όλα τα 
υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο 
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με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας 
Αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 
πνευματικά δικαιώματα. 
 
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται 
στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει 
την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 
 
Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τα οποία θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον 
Ανάδοχο αυτοδίκαια στην Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον 
αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που 
απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία οριστικής ή προσωρινής 
αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την 
εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, 
αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η 
οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 
 

Γ.13. Ανωτέρα Βία 
 

Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες 
από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του 
ν.4412/2016. 
 

Γ.14. Εφαρμοστέο Δίκαιο 
 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε 
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της 
ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί. 
 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 
συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 
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Κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
Ν.4412/2016, οι όροι της σύμβασης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
 

Γ.15 Υπεργολαβία 
 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. 

Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν 

λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε 

περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή 

εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 

διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, ζητώντας τους να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά μέσα 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, 

προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 

απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 

αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης  
 
ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
Προς: 
Την Αναθέτουσα Αρχή 
Πλήρης Διεύθυνση 

 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του: 

i) (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) : ( ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)………………….., ΑΦΜ:  

…………… , (διεύθυνση)………………….., ή 
ii) (σε περίπτωση νομικού προσώπου) : (πλήρη επωνυμία……………………., ΑΦΜ:……….., 

(διεύθυνση)……………………………………………., ή  
iii) (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) : των φυσικών/των νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία)……………… ΑΦΜ ……………… (διεύθυνση)……………… 
β) (πλήρη επωνυμία)……………… ΑΦΜ ……………… (διεύθυνση)……………… 
γ) (πλήρη επωνυμία)……………… ΑΦΜ ……………… (διεύθυνση)……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, 
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με 
αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 
…….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν 
περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή 
σας. 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι τουλάχιστον ένα έτος πέραν της χρονικής διάρκειας του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό 
Κεφάλαιο της διακήρυξης) ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ 
της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

 
Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν 
χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της 
παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο: ………………………………………… Όνομα: ……………………… 

Πατρώνυμο: ……………………………………… Μητρώνυμο: ………………. 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης: …………... 

Τηλέφωνο: ……………………... E-mail: ……………………... 

Fax: ……………………... 

Διεύθυνση Κατοικίας: ……………………………………………………………………. 

 
 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

    

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

(στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
 

Ρόλος1 και 
Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Καθήκοντα στο Έργο 

(ή Θέση) 

                                                           
1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: Υπεύθυνος έργου, έμπειρος 

σύμβουλος, σύμβουλος κ.λπ. 
 

 

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 
(από – ΑΜ2

                                                           
2 Αφορά τους πραγματικούς 

ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο 
υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα 
ανθρωποετών – Δεν ταυτίζεται με τη 
συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής 
περιόδου απασχόλησης στο έργο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
 
 

    ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……… 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4  ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ     ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ"» 

 
ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ/ΤΗΣ 

…………………………………………………………… 
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Στην Αθήνα σήμερα …………….., μεταξύ: 
 

Α) Της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Λ Θηβών 196-198, ΤΚ 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντη, με ΑΦΜ 997072805, ΔΟΥ : 
Δ΄ΑΘΗΝΩΝ και θα αποκαλείται στη συνέχεια «Αναθέτουσα Αρχή» όπως νομίμως 

εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομίας & Ανάπτυξης βάσει της υπ’ αριθ. 31747/16-03-2017 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα : «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης (π.δ. 116/2014, 
όπως ισχύει)» (ΦΕΚ 903/Β΄/17-03-2017) και  

 
 
Β) Της εταιρείας ……………….., που εδρεύει στην ………….., επί της οδού ………………., ΤΚ 

…………., με ΑΦΜ ……………….., Δ.Ο.Υ. ……….., τηλέφωνο …………………., φαξ: 
…………………….., e–mail: ……………………. και η οποία συμβάλλεται στην παρούσα 
εκπροσωπούμενη από το Νόμιμο Εκπρόσωπό της …………………………….., νομίμως 
εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, καλούμενο στο εξής 
«Ανάδοχος», 

 
Οι οποίοι καλούνται στο εξής «Τα Μέρη», 

 
Αφού έλαβαν υπόψη τους το πλαίσιο των παρακάτω εγγράφων: 

 
 

1. Την υπ' αριθμ. 588/22-05-2017 Απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Δράσεις 

ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» 

και κωδικό MIS 5005124 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 
 

2. Τη Σ.Α.Ε. ……., με ενάριθμο κωδικό έργου ………………. του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης. 

3. Την υπ’ Αρ. Πρωτ. …../……….. (ΑΔΑ: ………) διακήρυξη Συνοπτικού 
διαγωνισμού, με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή Αναδόχου για το 
υποέργο 4 με τίτλο «………………………», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

4. Την υπ’ αρίθμ. …………… απόφαση για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
Έργου. 

5. Την από ….-….-2017 προσφορά του αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου ----/-----, όπου 
αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις. 

6. Τα υπ’ αρίθμ. ………………. Πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Έργου. 
 

7. Τη με αρ. …………………………….. απόφαση Κατακύρωσης της Ειδικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

8. Την Προσκόμιση από τον Ανάδοχο της υπ’ αριθμ. …………….Εγγυητικής Επιστολής Καλής 

Εκτέλεσης του έργου, της Τράπεζας………………………., ποσού………………….. με διάρκεια 
μέχρι ………….. 

 
 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 

Το Αντικείμενο του έργου της παρούσας σύμβασης εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης με 

τίτλο «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων» του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020. 
 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής, νομικής και διοικητικής υποστήριξης προς την 

ΕΓΔΙΧ, για την υλοποίηση του συνόλου της Πράξης «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και 
της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με κωδικό ΟΠΣ 5005124.  

   
Ειδικότερα, ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την ΕΓΔΙΧ στην υλοποίηση, διαχείριση και 

παρακολούθηση των υποέργων που έχει αναλάβει να εκτελέσει, μέσω των ακόλουθων 

ενδεικτικών εργασιών: 
1. Υποστήριξη στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών. 

2. Υποστήριξη στη διαδικασία αξιολόγησης προσφορών. 

3. Υποστήριξη στον χειρισμό των ενστάσεων/ προσφυγών. 

4. Υποστήριξη στη διαδικασία της συμβασιοποίησης. 

5. Υποστήριξη στην παρακολούθηση φυσικού κα οικονομικού αντικειμένου. 

6. Υποστήριξη στην καταχώριση δεδομένων στο ΟΠΣ. 

7. Υποστήριξη της υπηρεσίας για την τήρηση των υποχρεώσεών της προς την Διαχειριστική 

Αρχή. 

8. Εκπόνηση διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΥΔ  

9. Οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου στην κεντρική υπηρεσία υποστήριξης των υπαλλήλων 

των ΚΕΥΔ 

10. Σχεδιασμός διαδικασιών αναθεώρησης των διαδικασιών λειτουργίας των ΚΕΥΔ 

11. Παραμετροποίηση των δεδομένων που θα εισάγονται στο πληροφοριακό σύστημα των 

ΚΕΥΔ 

12. Σχεδιασμός παραγόμενων στατιστικών αναφορών του πληροφοριακού συστήματος 

13. Παρακολούθηση των παραδοτέων των υποέργων που σχετίζονται άμεσα με τη 

λειτουργία των ΚΕΥΔ 

14. Παροχή υποστήριξης για την παρακολούθηση των παραδοτέων των υποέργων ως προς 

την εκκαθάριση δαπανών 

 

Αναλυτικά περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Α’ της υπ' αριθμ. 1/2017 προκήρυξης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου, 

όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με την προκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το έργο, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα άρθρα της παρούσας, εκτελώντας όλες τις 
επιμέρους εργασίες που αυτό περιλαμβάνει. 

 

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 
στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και την ΕΠΠΕ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 
του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν 
στο Έργο, παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη 
αποφάσεων, κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή. 

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

ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της 

Ομάδας Έργου, που θα ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε 
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

5. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην 
Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 

συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και 
ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται 

δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 
οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 

εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, 

κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται να γίνει 
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντιστοίχων 

προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 
Αρχή εγγράφως, τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 

6. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή 
λύσουν τη συνεργασία τους μαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι 
κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις 
υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα τους αποχωρήσαντες 
συνεργάτες με άλλους ανάλογης εμπειρίας και προσόντων μετά από έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 
 

7. O Ανάδοχος είναι αποκλειστικά και πλήρως υπεύθυνος για πράξεις ή παραλείψεις του 
προσωπικού/ εξωτερικών συνεργατών/υπεργολάβων που θα απασχολήσει για την 
εκτέλεση του έργου και οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να 

εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο 
με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

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

ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τότε που συνέβησαν τα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τις υποχρεώσεις 
που έχει έναντι της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να 
παρέχει σ’ αυτήν το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό. 
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10. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν 
ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή 

             δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή  

οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

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

την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη Προκήρυξη 
υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση 
δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 

ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων Μελών για 
την ολοκλήρωση του Έργου. 

 

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

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

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να 

τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της 
Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

13. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ορίζεται η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών του. 

 

15. Μαζί με τα παραδοτέα των επιμέρους ερευνών, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αρχεία δεδομένων (ποσοτικών και 
ποιοτικών – αρχεία .xls, και .doc αντίστοιχα) που θα χρησιμοποιηθούν στις έρευνες, 

τηρώντας σε κάθε περίπτωση το στατιστικό απόρρητο και τις διατάξεις περί 
προσωπικών δεδομένων. 

 

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

σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση 
συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, 
καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη 
έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

 

17. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 του ν.4412/2016. 

 

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
 
3.1 Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει να παραδώσει στον Ανάδοχο το διαθέσιμο 

πληροφοριακό υλικό, που διαθέτει και θεωρεί χρήσιμο για την εκτέλεση του Έργου. 
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3.2  Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται επίσης να απαντήσει στα κοινοποιούμενα 
ερωτήματα του Αναδόχου, που αφορούν στις ενέργειες, στις οποίες θα προβεί ο 
Ανάδοχος, προκειμένου να εκπονήσει τα παραδοτέα του έργου. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

4.1 Τα παραδοτέα θα πρέπει ανταποκρίνονται στις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται 
στην προσφορά του αναδόχου, καθώς και στις τεχνικές προδιαγραφές της 

προκήρυξης, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 
4.2 Επίσης, ο Ανάδοχος, πέρα από την ανωτέρω υποχρέωσή του για συμμόρφωση με 

τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και της προσφοράς του, οφείλει να 
συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής και της 
αρμόδιας Επιτροπής. 

4.3 Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου. Σε περίπτωση αντίθεσης ή 
αμφιβολίας, οι όροι της παρούσας σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών της 

Προκήρυξης θεωρούνται ισχυρότεροι των όρων της προσφοράς του αναδόχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. Αριθ. 1/2017  
προκήρυξη του έργου, στη με αρ. πρωτ………. απόφαση κατακύρωσης του έργου και στην 

Τεχνική προσφορά του αναδόχου. Το συνολικό έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης εφόσον απαιτηθεί χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Το έργο του 

Αναδόχου, θα αποτυπωθεί σε τέσσερις (4) τριμηνιαίες εκθέσεις που θα 
περιλαμβάνουν αφενός απολογιστικά στοιχεία των παρασχεθέντων εργασιών όσο και τον 

προγραμματισμό για την επόμενη τριμηνία, σύμφωνα με το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα: 

 

Α/Α 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

 
 

Π.1 

 
 

1η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Τρεις (3) μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 
 

Π.2 

 
 

2η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης 

 
 

Π.3 

 
 

3η Τριμηνιαία Έκθεση 

 
Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης 

 
 

Π.4 

 
 

4η Τριμηνιαία Έκθεση 

 

Δώδεκα (12) μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 
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Η επίβλεψη/παρακολούθηση και η παραλαβή του έργου θα πραγματοποιείται από τριμελή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), που θα συγκροτηθεί με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής, το έργο της οποίας 
είναι: 

- Η συνεργασία με τον Ανάδοχο. 
- Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και διορθώσεων.  
- Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο. 
- Η παραλαβή των παραδοτέων από τον Ανάδοχο, προκειμένου να εκκαθαριστεί και να 

καταβληθεί στον Ανάδοχο το συμφωνηθέν τίμημα. 

 
Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/ και ο/η προϊστάμενος της Αναθέτουσας Αρχής θα 

έχει το δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την 
πρόοδο του έργου του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά 

τη διάρκεια του έργου και θα δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
 

Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα στην Ελληνική 
γλώσσα σε τρία (3) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που θα είναι πλήρως 
επεξεργάσιμη και ελέγξιμη. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται με συνοδευτική επιστολή με την 
οποία ο Ανάδοχος θα αιτείται την παραλαβή τους. 

 
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει οδηγίες και να 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής και της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με το υπάρχον νομικό 
πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού από την ΕΠΠΕ. 

 
Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, γίνονται 
υποχρεωτικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 
 
Η διαδικασία προσωρινής παραλαβής των υπό προμήθεια υπηρεσιών θα πραγματοποιείται για 
κάθε φάση του Έργου όπως περιγράφεται στο χρονοδιάγραμμα της Σύμβασης. 

 
Τα παραδοτέα εκάστου τμήματος παραλαμβάνονται τμηματικά από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, η οποία εξετάζει και διαβιβάζει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της στον Ανάδοχο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
λήψης τους. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής εντός 
δέκα (10) εργασίμων ημερών (από τη λήψη των παρατηρήσεων) και να επανυποβάλλει τα 

παραδοτέα καταλλήλως διορθωμένα και συμπληρωμένα. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση 
διαπίστωσης παρεκκλίσεων κάθε παραδοτέου από τους όρους της Σύμβασης, η ΕΠΠΕ 
διαβιβάζει εγγράφως στον Ανάδοχο το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
επόμενη της ημερομηνίας παράδοσής του τις παρατηρήσεις της επί του παραδοτέου. 
Εκτιμώντας το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών, η ΕΠΠΕ καθορίζει το χρονικό διάστημα 
λήψης των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων και επανυποβολής του αιτήματος παραλαβής, 

προκειμένου ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί με αυτές και να το επανυποβάλει κατάλληλα 
διορθωμένο και συμπληρωμένο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των 
παρατηρήσεων. Οι πρόσθετες υπηρεσίες που απαιτούνται από την αρχική παράδοση μέχρι την 
παραγωγή του τελικού ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ από την ΕΠΠΕ παραδοτέου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Έργου και της Σύμβασης, η ΟΔΕ δικαιούται να εισηγείται 

προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, για όσες εσωτερικές αλλαγές κρίνει 
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απαραίτητες κάθε φορά, την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των 
παραδοτέων, εφόσον δεν επηρεάζεται η παράδοση των φάσεων του Έργου μέσα στις 

προθεσμίες που καθορίζονται στη Σύμβαση, ενημερώνοντας, μετά την έγκριση του Ειδικού 

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ή/και την έκδοση της σχετικής απόφασης αν 
απαιτείται, εγγράφως τον Ανάδοχο δέκα (10) ημέρες πριν την πρώτη αλλαγή, ο δε Ανάδοχος 

οφείλει να υλοποιεί κάθε φορά το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα χωρίς επιπλέον αμοιβή. 
 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

1.  Η ΕΠΠΕ αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, 

αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και σαφήνεια τους σε σχέση με το αντικείμενο του 
έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη παρούσα. 

 
2.  Η ΕΠΠΕ, κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως τις παρατηρήσεις της επί του 

περιεχομένου των Παραδοτέων, συμπεριλαμβανομένων παρατηρήσεων επί των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Οι παρατηρήσεις 
αυτές κοινοποιούνται εντός διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
υποβολή του εκάστοτε Παραδοτέου. 

 
3.  Εάν παρέλθει το προηγούμενο χρονικό διάστημα των δέκα (10) εργασίμων 

ημερών, χωρίς η ΕΠΠΕ να κοινοποιήσει στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, τότε τα 
παραδοτέα θεωρούνται παραληφθέντα καθώς και οι αντίστοιχες υπηρεσίες του 

Αναδόχου που αποτυπώνονται και τεκμηριώνονται σ’ αυτά. 

4.  Οι παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ επί των Παραδοτέων είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν: 

(α) Καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) Επισήμανση 

σημείων μη ικανοποιητικής παροχής υπηρεσιών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση 
και (γ) Ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου. 

5.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει τα σχετικά έγγραφα ή να προβεί στις 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και στη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 
του, στα σημεία που του επισημάνθηκαν, σύμφωνα με τις διαπιστωθείσες 

ελλείψεις του εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής από τον Ανάδοχο των σχετικών παρατηρήσεων της ΕΠΠΕ. 

 
6.  Εάν το επανυποβληθέν Παραδοτέο δεν θεωρηθεί κατά την κρίση της ΕΠΠΕ 

ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο 
εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επανυποβολή του 
παραδοτέου ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του 
ν.4412/2016. Το εν λόγω έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος θέτοντας προθεσμία (15) 
δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του. 

 
7.  Εάν το για δεύτερη φορά επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι 

κατά την κρίση της ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες 
κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου. 

 

8. Η ΕΓΔΙΧ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει νομίμως το παραδοτέο, αν αυτό 
παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της παρούσας που επηρεάζουν την 
καταλληλότητά του να χρησιμοποιηθεί από την ΕΓΔΙΧ. Σε αυτή την περίπτωση η 
ΕΠΠΕ συντάσσει πρωτόκολλο απόρριψης του μη ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ παραδοτέου κι 
εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διατάξεις, 

 
9.  Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την ΕΠΠΕ, δεν απαλλάσσει τον 

Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα 
διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, έστω 

κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου. 
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10.  Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την 

ολοκλήρωση του εκάστου παραδοτέου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις 
εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή 

συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων που 
διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως. 
 

11. Εάν διαπιστωθεί από την ΕΠΠΕ ότι στο παραδοτέο υπάρχουν παρεκκλίσεις που 

κρίνονται όμως από την ΕΠΠΕ επουσιώδεις, μπορεί να γίνει παραλαβή αυτού με 
έκπτωση επί της αμοιβής του Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή οι σχετικές 

παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ αναγράφονται στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής 
καθώς και η πρότασή της για την έκπτωση. Το πρωτόκολλο αυτό πρέπει να 

εγκριθεί με έκδοση σχετικής απόφασης από την ΕΓΔΙΧ. 
 

12.  Η οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται 
μετά την ολοκλήρωση του συνόλου έργου, με το πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται 
αφενός η οριστική παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου και αφετέρου η 

οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. 

13.  Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη 

υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από 
εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
του. 

6.1 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου ή/και 
υποβολής των παραδοτέων, με υπαιτιότητα του αναδόχου είναι δυνατόν να 

επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής: 

 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, για καθυστέρηση 
που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών 
ή και παραδοτέων που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα για καθυστέρηση που 
υπερβαίνει το 50%, οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών 
προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 

αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες ή και τα 
παραδοτέα που καθυστερούν και αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παραδοθούν μέσα στη συνολική διάρκεια της σύμβασης και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 
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6.2 Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος 
αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 

6.3 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
αναδόχου. 

 

6.4 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 

 

6.5 Για τα θέματα κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν 

κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 203 
του ν. 4412/2016. 

6.6 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσης της υπογραφείσας 
σύμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 

του ν.4412/2016. 

6.7 Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης φάσεων του Έργου με αποδεδειγμένη 
υπαιτιότητα της Υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης, 
μετά από εισήγηση και ειδική αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

6.8 Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημίες ή 
διαφυγόντα κέρδη υποστεί ο Ανάδοχος από την έκπτωση του. 

6.9 Η έκπτωση του αναδόχου δεν επηρεάζει δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών, που 
προϋπήρχαν αυτής και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από ευθύνες και υποχρεώσεις, 
που απορρέουν από τη Σύμβαση ή το Νόμο σε σχέση με συμβατικές εργασίες, που 
έχουν εκτελεστεί πριν την έκπτωση, ούτε την Αναθέτουσα Αρχή από την υποχρέωση 
καταβολής της αξίας του τμήματος του έργου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε 
οριστικά, πλήρως και προσηκόντως. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
 

Το Συμβατικό Τίμημα (καλούμενο εφεξής “Τίμημα”) για την εκτέλεση του Έργου από τον 

Ανάδοχο, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ---------------- ευρώ #----------#€ , 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, 

και αφού προσκομισθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 
φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση καταστήματος τραπέζης με ΙΒΑΝ του 

αναδόχου) και γίνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε τμηματικές πληρωμές και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) 
ισόποσες πληρωμές, μετά την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων Παραδοτέων, τη σύνταξη 

του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την επιτροπή Παρακολούθησης – 

Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων, ως εξής: 

25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 1ου 

Παραδοτέου – Π.1. 

25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 2ου 
Παραδοτέου – Π.2. 

25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 3ου 

Παραδοτέου – Π.3. 
 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 77 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 

 

   

25% της συνολικής αμοιβής θα καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του 4ου 
Παραδοτέου – Π.4. 

Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των 
σχετικών παραδοτέων, και την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παρακολούθησης 

και Παραλαβής Έργου, η οποία με τα πρακτικά της θα βεβαιώνει α) την εμπρόθεσμη 
παράδοσή τους και β) την επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας. 

Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα 
παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, 
τηρουμένων των αναλογούντων ποσοστών συμμετοχής τους και ανάλογα με το μέρος του 
έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην έγγραφη συμφωνία 
συνεργασίας και στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας και με αναφορά 

στην περιγραφή αυτή. 
 

Η πληρωμή της αξίας εκάστου παραδοτέου του Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τον Δικαιούχο στον Ανάδοχο τελεί υπό την προϋπόθεση 

της προηγούμενης διάθεσης του σχετικού χρηματικού ποσού από τον Φορέα 

Χρηματοδότησης. 

Τα δικαιολογητικά πληρωμής είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 200 του ν.4412/2016, καθώς 

και στην υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015), όπως ισχύουν. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε 
όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις. 

 

Σημειώνεται ότι η τιμολόγηση από τον Ανάδοχο θα πρέπει να είναι διακριτή/χωριστή για κάθε 
δόση. 

Στο ανωτέρω ποσό του συμβατικού τιμήματος του έργου περιλαμβάνονται τα κάθε είδους 

έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου. 

Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η 
χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν 

παρέχει τις υπηρεσίες σύμφωνα με την παρούσα και την προκήρυξη. 

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών 
προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία, κατά νόμο, βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 

η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 
 
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
Υπηρεσιών που θα αναλάβει, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση. 

 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 
υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, 
η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 8      
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αρ. 
....................... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας ...................., αξίας 

..................., που αντιπροσωπεύει το 5% του συμβατικού τιμήματος (μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) διαρκείας μέχρι ……………. 
 

Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την οριστική ποσοτική 
και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου, και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των συμβαλλόμενων 

μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΥΘΥΝΗ 
 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι τρίτων (προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, 
υπεργολάβων κ.λπ.) για πράξεις ή παραλείψεις του αναδόχου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 

παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς 

αποκατάστασή της. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ/ 

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 
 
11.1. Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος αποκτά κατά την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης ή οι οποίες σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών 
στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται 
εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται 

από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό της 
παροχής των υπηρεσιών της παρούσας. 

 

11.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο, χωρίς 
την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 

 

11.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στην Αναθέτουσα Αρχή όλο το υλικό των 

πληροφοριών που κατείχε με τη λήξη τους παρούσας σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. 

11.4. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με 

την εν λόγω προμήθεια, και τα εργαλεία ανάπτυξης αυτής, όταν δεν αποτελούν αντικείμενο 
παραχώρησης χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα 
αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία 
της Αναθέτουσας Αρχής η οποία θα έχει τη δυνατότητα να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα 
εκμεταλλεύεται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά 
δικαιώματα. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας 
Αρχής κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, 

θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 
Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 79 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 

 

   

υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για 
την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

Με την οριστική παραλαβή του Έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία θα 
παραχθούν κατά την εκτέλεση του Έργου, μεταβιβάζονται από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στην 
Αναθέτουσα Αρχή, η οποία θα είναι πλέον αποκλειστικός δικαιούχος του Έργου και θα φέρει 
όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, δηλαδή, ενδεικτικά, την εξουσία οριστικής ή 

προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την 
εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, 
αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση 
παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε 
που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά 

και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 204 του ν.4412/2016. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα σύμβαση ή μέρος 
της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
 

                                                               ΑΡΘΡΟ 14 
ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: 

 
Οι διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας καθώς και τα κάτωθι 
έγγραφα της σύμβασης : 

1. Η υπ’ αριθμ…….Διακήρυξη με τα παραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της 

2. Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που δόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας 

3. η υπ. αριθμ……. Απόφαση κατακύρωσης,  
4. η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση με τα προαναφερόμενα έγγραφα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 
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Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφτηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους. 

Από τα τρία (3) όμοια αντίτυπα της σύμβασης αυτής το ένα έλαβε ο Ανάδοχος.  

 
 

                        ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤHΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

Γενικός Γραμματέας 
 

     Ηλίας Ξανθάκος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)  

άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147) 
 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα3 και 
τη διαδικασία ανάθεσης 

 
 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100016002 – Υπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης /Μονάδες Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 100022724 – Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Ιδιωτικού Χρέους 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, Τ.Κ. 182 33 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζ. Στύλογλου, Ε. Αγγελακοπούλου  
- Τηλέφωνο: 213 212 5656, 213 212 5664 
- Ηλ. ταχυδρομείο: promithies@keyd.gov.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.keyd.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος : « Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για 

την υλοποίηση της πράξης Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων» – CPV: 79400000-8 : “Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών 
συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης” και CPV: 79410000-1 : “Υπηρεσίες παροχής 
επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης”. 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: ….. 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δεν υφίστανται] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: 1/2017 [αριθμός 
πρωτοκόλλου της διακήρυξης  : 116799/25-10-2017] 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 
Πλήρης Επωνυμία: [ ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει 

[ ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι ii: 

Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 
[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση iii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών 

φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 
(π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 

(προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 

όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση,      και      σε κάθε
 περίπτωση συμπληρώστε και 
υπογράψτε το μέρος VI. 
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 

ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 

αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

 
 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 
 

 
 

 

 
α) [……] 

 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
 
γ) [……] 

 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος 
IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά 

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 
απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή 
στα έγγραφα της σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 

φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση
 διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
  ε) [] Ναι [] Όχι 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία 
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 
 
 
 

β) [……] 
 
 

γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 
 
 
 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

 
 
 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 
Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 
γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την 

έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi 

 
 
 

Στήριξη: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 
στο μέρος V κατωτέρω; 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 
το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 
φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή 

του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 

30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις 

πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα 

με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

 
 
 
 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii. 
 

2. δωροδοκία ix,x. 
 

3. απάτη xi. 
 

4.τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
 τρομοκρατικές δραστηριότητεςxii. 

 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίαςxiii. 

 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

 
 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 

από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο 

ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν η σχετική

 τεκμηρίωση
 διατίθεται ηλεκτρονικά,

 αναφέρετε:       (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,  
 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[ ],  

σημείο-(-α): [ ], 

λόγος(-οι):[ ] 

 

β) [……] 

 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση

 διατίθεται ηλεκτρονικά,
 αναφέρετε:       (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

17PROC002145558 2017-10-25

ΑΔΑ: 6ΛΞ8465ΧΙ8-ΞΡ6



Σελίδα 88 από 99 
 

                                                                      
      

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης   
 

 

   

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

 («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
 
 
 

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 

την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και 

στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος 
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
 
 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 
οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxii 

 ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

 
α) [……] 
β) [……] 

 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
- [] Ναι [] Όχι 

 
- [] Ναι [] Όχι 

 
- [] Ναι [] Όχι 

 
γ.2) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 
α) [……] 
β) [……] 

 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι 
- [] Ναι [] Όχι 

 
- [] Ναι [] Όχι 

 
- [] Ναι [] Όχι 

 
γ.2) [……] 

δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 

αναφερθούν 
λεπτομερείς 

πληροφορίες 
[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα 

 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα,                       σύγκρουση 
συμφερόντων          ή          
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει 
του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίουxxiv; 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει 
λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την 

αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη
 αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε         από τις         ακόλουθες 
καταστάσειςxxv : 
α) πτώχευση, ή 

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 

στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης 
υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας 
και των μέτρων σχετικά με τη
 συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσειςxxvi 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvii; 
Εάν     ναι, να     αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

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

 Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με       σκοπό       τη       στρέβλωση       

του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 

που λήφθηκαν: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxviii, λόγω της συμμετοχής 

του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 
Εάν ναι,     να     αναφερθούν     λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας 
ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 

διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxix; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxx κατά 

την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 

πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης     σύμβασης     με     αναθέτοντα 

φορέα ή        προηγούμενης        σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της      προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 
κυρώσεις; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 

[……] 
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Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 
ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει 

εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς 

τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση; 

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση 

που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a 

του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα 

του Μέρους ΙV: 

 
 
 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα 

της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 
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1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
1.1 Κατά  τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς (τελευταία τριετία), ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 
ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxxxii: 
1.2. Αναφορά έργου συμβούλου 
υποστήριξης/τεχνικού συμβούλου σε 
συγχρηματοδοτούμενο έργο  
προϋπολογισμού τουλάχιστον 40.000,00€ 
χωρίς ΦΠΑ, της τελευταίας τριετίας. 
1.3 Αναφορά έργου της τελευταίας 3ετίας 
συμβουλευτικής υποστήριξης σε 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή εν γένει 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ 
προϋπολογισμού τουλάχιστον 40.000,00 ευρώ 
χωρίς ΦΠΑ. 

 1.4. Η ομάδα έργου του αναδόχου 
αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) 
άτομα, πλέον του Υπευθύνου του Έργου, 
και θα απασχοληθεί συνολικά για 
τουλάχιστον σαράντα (40) ανθρωπομήνες. 
1.5. Τα μέλη της Ομάδας Έργου του Αναδόχου 
διαθέτουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία 
σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου 
με αυτό του προς ανάθεση έργου. Η εμπειρία 
τους αφορά στην παροχή υποστήριξης σε 
Κεντρικούς Φορείς ή Περιφέρειες σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, γνώση του ΕΣΠΑ, 
συμμετοχή σε ένα έργο συμβουλευτικής 
υποστήριξης που αφορά υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά ή ΜΜΕ. 
1.6. Ο Υπεύθυνος έργου διαθέτει πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τουλάχιστον 
δεκαετή εμπειρία στην παροχή υποστήριξης σε 
Κεντρικούς Φορείς ή Περιφέρειες σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα, γνώση του ΕΣΠΑ, 
συμμετοχή ως Υπεύθυνος Έργου σε τουλάχιστον 
ένα έργο συμβουλευτικής υποστήριξης που 
αφορά υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή ΜΜΕ. 
1.7. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου σε πίνακα 
από την οποία να προκύπτει η δέσμευσή της 
για τουλάχιστον σαράντα (40) ανθρωπομήνες. 
 

Κατά τα τελευταία τρία (3) έτη: 

[…...........] 
    

Περιγραφή Ποσά Ημερομηνίες Παραλήπτες 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι  

 
Προσδιορίστε το έργο και την Αναθέτουσα Αρχή 

 
 

[] Ναι [] Όχι 
 

Α/Α 

Ονοματεπώ

νυμο 

Μέλους 
ομάδας 

έργου 

Θέση στην 
ομάδα 

έργου 

Ανθρωπομ

ήνες 

Ποσοστό 
συμμετοχή

ς (%) 

     

     
ΣΥΝΟΛΟ     
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2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίαςxxxiii     το ακόλουθο τμήμα 
(δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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                   Δ. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη 

ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός 
φορέας να προσκομίσει εν ισχύ 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός 
φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας νεότερα ή 
ισοδύναμα και συγκεκριμένα το 
πιστοποιητικό ISO 9001 ή 
ισοδύναμο; 

 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι 
– IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονταιxxxiv, εκτός εάν: 
 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάνxxxv. 
 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες 
έχω υποβάλλει στα ανωτέρω σημεία του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για 
τους σκοπούς της ……………………………………. στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης. 
 
 
Αθήνα, …………………………….(ημερομηνία) (Υπογραφή) 
 
 

 

i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το 
σύνολο αυτών. 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς 
σκοπούς. 
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 
λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 
ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.  
iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
vi Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' 
εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος. 
viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 
του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει 
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επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου 
για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύμβασης σχετικά 
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την 
απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που 
ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη 
και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή 
ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 
xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά 
...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 
xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 
παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 
xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή 
η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ 
εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν 
έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη 
δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 
xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός 
ΕΕ 2016/7) 
xxvi Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 
68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxviii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. xxix Πρβλ άρθρο 48. 
xxx Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxxi Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα 
τρία έτη. 
xxxii Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς 
πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 
xxxiii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να 
συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω. xxxiv Πρβλ και άρθρο 1 ν. 
4250/2014 
xxxv Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή 
φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 
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