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   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ημερομηνία:18/3/2021 

Αρ. Πρωτ.:506 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ   

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ :Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης 

υπηρεσιών με τίτλο «Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας 

στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού 

Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027». 

 

 

Ο Υπουργός Υγείας έχοντας υπόψη:  

 

1. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 

όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).  

2. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/Α/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως 

ισχύει. 

3. Το ΠΔ 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. Β. Κικίλια 

στη θέση του Υπουργού Υγείας.  

4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-

2020». 

6. Την ΚΥΑ, για την διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με αρ. 

62788/ΕΥΘΥ 613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016 όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ με αρ. 

65199/20-06-2019 (ΦΕΚ:2557/B’/27-06-2019) και ισχύει.  

7. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Αντικατάσταση 

της υπ΄αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/1-11-2016) Υπ. Απόφασης με θέμα: 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) 

Υπ. 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 

Αθήνα:     
 

Αρ. Πρωτ.:  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 
ΠΡΟΣ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ  
ΜΟΝΑΔΑ Γ΄: Οργάνωσης& Διοικ/κής Υποστήριξης 
Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων 
Ταχ. Κώδικας: 106 77, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ε. Σπηλιοπούλου  
Τηλέφωνο: 2131500810  
Fax: 213 1500 751 
E-mail: espiliopoulou@mou.gr.  
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ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»». 

8. Την υπ΄αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 (ΦΕΚ Β’ 677/3.3.2017) Υπουργική Απόφαση 

σχετικά με τις Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την 

ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

9. Τη με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 Απόφαση της ΕΥΔΕΠ ΜΔΤ περί Έγκρισης 1ης 

Τροποποίησης του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α, 

ΟΠΣ:5010966) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, την 

με αριθμ. Πρωτ. 3384/15-12-2017 (ΑΔΑ ΩΩΟ4465ΧΙ8-ΨΑ9) 2η Τροποποίηση του 

προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής Δομής 

ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2017, την με αρ. πρωτ. 2033/23-07-2018 (ΑΔΑ 

6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3η Τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

(Υποπρόγραμμα Α) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας για το έτος 2018, 

την με αρ. πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η τροποποίηση, τη με αρ. 

πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση αυτής και την με 

αρ.πρωτ.953/07-05-2020 (ΑΔΑ:ΩΡΗO46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η Τροποποίηση αυτής.  

10. Τη με αριθμ. Πρωτ. 3132/22-12-2017 (ΑΔΑ 6ΑΣΙ465ΧΙ8-ΝΞΙ) Απόφαση Ένταξης της 

πράξης «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας στο ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010966, τη με αριθμ. Πρωτ. 405/6-2-2018 (ΑΔΑ 

6ΥΘΕ465ΧΙ8-Μ11) Απόφαση  1ης Τροποποίησης, τη με αριθμ. πρωτ. 2267/3-9-2018 

(ΑΔΑ 7581465ΧΙ8-ΩΞΞ) Απόφαση 2ης Τροποποίησης, τη με αριθμ. πρωτ. 3283/17-12-

2018 (ΑΔΑ:ΩΦΟΜ465ΧΙ8-Ω6Ε) Απόφαση 3ης Τροποποίησης, τη με αρ. Πρωτ. 2561/30-

10-2019 (ΑΔΑ: ΩΛΜΘ465ΧΙ8-ΤΝΜ) Απόφαση 4ης Τροποποίησης και τη με 

αρ.πρωτ.1524/08-07-2020 (ΑΔΑ:  ΩΕΑΦ46ΜΤΛΡ-7ΡΞ) Απόφαση 5ης Τροποποίησης  . 

11. Τη με αριθμ. Πρωτ. 97/18-1-2018 (ΑΔΑ: 7ΑΞ9465ΦΥΟ-1ΤΩ) Απόφαση υλοποίησης με 

ίδια μέσα Υποέργου (1) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας από ΕΤΠΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5010966, τη με αριθμ. 

Πρωτ. 241/9-2-18 (ΑΔΑ: ΩΜΒ54650ΦΥΟ-4ΛΥ) 1η Τροποποίηση της απόφασης, τη με 

αριθμ. πρωτ. 1509/14-9-2018(ΑΔΑ Ω6ΖΓ465ΦΥΟ-ΔΗΔ)  2η Τροποποίηση, τη με αριθμ. 

πρωτ. 03/03-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΝΟΨ465ΦΥΟ-09Υ) 3η Τροποποίηση αυτής, τη με αριθμ. 

πρωτ. 2504/01-11-2019 (ΑΔΑ:Ω1ΞΣ465ΦΥΟ-0Τ9) 4η Τροποποίηση αυτής και τη με 

αριθμ. πρωτ.1928/02-10-2020 (ΑΔΑ:ΨΦΓΩ465ΦΥΟ-970) 5η Τροποποίηση αυτής και 

ειδικότερα την κατηγορία δαπάνης Β.5. «Αξιολόγηση» με εγκριθείσα και διαθέσιμη 

πίστωση 15.910,44 ευρώ. 

12. Τη με αριθμ. πρωτ. 1844/4-8-2016 την ορθή επανάληψη της Απόφασης Ένταξης στις 9-

8-2016 (ΑΔΑ 1729Χ4653Ο7-Ι4Δ) της πράξης «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών 

της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5001240 (Υποέργο 

1) στο Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, τη με αριθμ. πρωτ. 3589/29-12-

2017 Τροποποίηση αυτής (ΑΔΑ ΨΛΟΠ465ΧΙ8-ΨΙΦ), τη με αριθμ. πρωτ. 1303/23-5-2018 

(ΑΔΑ 72ΡΚ465ΧΙ8-5Ι4) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης αυτής, τη με αριθμ. 

πρωτ. 2904/12-11-2018 (ΑΔΑ ΨΞΣΩ465ΧΙ8-ΡΞ7) Ορθή επανάληψη της 19/11/2018 της 

3ης Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης, τη με αριθμ. πρωτ. 2551/29-10-2019 (ΑΔΑ 

6ΑΑΑ465ΧΙ8-807) 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και τη με 
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αριθμ.πρωτ.1355/24-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΠ446ΜΤΛΡ-3ΦΣ) 5η Τροποποίηση της Απόφασης 

Ένταξης. 

13. Τη με αριθμ. Πρωτ.  1953/7-10-2016 Απόφαση  Υλοποίησης με Ίδια Μέσα Υποέργου 1 

της πράξης  «Λειτουργικά έξοδα και παροχή υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υγείας» στο ΕΚΤ με κωδικό ΟΠΣ 5001240, τη με 1286/27-6-2017 (ΑΔΑ 

Ω53Κ465ΦΥΟ-6Ρ1) 1η Τροποποίηση, τη με αριθμ. πρωτ. 133/23-1-2018 (ΑΔΑ 

Ψ3ΝΣ465ΦΥΟ-2ΣΦ) 2η τροποποίηση, τη με αριθμ. πρωτ.2303/3-12-2018 (ΑΔΑ 

Ω3ΑΥ465ΦΥΟ-Μ5Ω) 3η  Τροποποίηση αυτής, τη με αριθμ. πρωτ. 2503/1-11-2019 (ΑΔΑ 

6ΓΜΜ465ΦΥΟ-Θ0Υ) 4η Τροποποίηση αυτής και τη με αριθμ. πρωτ. 1929/02-10-2020 

(ΑΔΑ:ΩΑΣΚ465ΦΥΟ-ΕΘ5) 5η Τροποποίηση αυτής, και ειδικότερα τη δαπάνη στην 

κατηγορία Β.5. «Αξιολόγηση» με εγκριθείσα και διαθέσιμη πίστωση 17.941,56 ευρώ. 

14. Την ανάγκη υποστήριξης της ΕΔΕΥΠΥ για διενέργεια αποτίμησης της εφαρμογής του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού τομέα Υγείας 2014-2020 αλλά και κατά περίπτωση αξιολόγηση 

των σημείων στρατηγικής του εν λόγω Σχεδίου, καθώς και τις προτάσεις στρατηγικής για 

την υγεία και την στοχοθεσία της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027.  

15. Τις ΚΥΑ του Υπ. Εσωτερικών με Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 ΦΕΚ 4899/Β/6.11.2020 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID – 19 στο σύνολο της Επικράτειας...» και αρ. πρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ8046ΜΤΛ6-5ΩΙ) με θέμα τα «Μέτρα 

και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 

16. Το γεγονός α) ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού 

των τριάντα τριών χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%, δαπάνη η οποία θα βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας έτους 2021, 

Υποπρόγραμμα Α΄- Κατηγορία δαπάνης Β’ : «Παροχή Υπηρεσιών», Β.5:«Αξιολόγηση» και 

το ΕΠ ΜΔΤ από τις πιστώσεις των πράξεων με ΟΠΣ 5001240 και ΟΠΣ 5010966, β) ότι η 

παρούσα διακήρυξη με προϋπολογισμό αξίας έργου 27.000 ευρώ εμπίπτει στις διατάξεις 

περί ορίων συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 γ) η παρούσα θα 

λάβει την προσήκουσα δημοσιότητα όπως ορίζεται ενώ θα αποσταλεί επιπλέον σε τρείς 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το αναφερόμενο άρθρο.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 327 του Ν. 

4412/2016  για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αποτίμηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 

και  ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027» με δικαιούχο 

την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ), αρμόδια Μονάδα Γ. 

 CPV: 85312320-8 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών». 
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Β. Την έγκριση των όρων της υπ’ αριθμ. Γ 01/2021 Διακήρυξης όπως ακολουθεί, ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας με τα συνημμένα τρία (3) παραρτήματα αυτής. 

Κριτήριο ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βέλτιστη 

σχέση ποιότητας-τιμής 

Συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε 2 (δύο) μήνες με έναρξη από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης με τον Ανάδοχο.  

Η Προϋπολογισθείσα αξία του έργου ανέρχεται σε 27.000,00€ με αναλογούντα ΦΠΑ 24% 

ποσού 6.480,00€ και η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 33.480,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. 

Έγκριση δαπάνης έργου: 

Πρόγραμμα Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’), Κατηγορία δαπάνης Β’: 

«Παροχή Υπηρεσιών», Β.5:«Αξιολόγηση», στις πράξεις:  

α) πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας» στο ΕΚΤ με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ) και προϋπολογισμό έως 

17.941,56€  

β) πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας στο ΕΤΠΑ» με ΟΠΣ:5010966  (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ) και προϋπολογισμό 

έως 15.910,44€.  

Το συνολικό ποσό από τα δύο έργα είναι 33.480,00€ 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. 

«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, με  συνδρομή του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ. 

Η ΕΔΕΥΠΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το έργο θα προβεί στη διαδικασία του 

συνοπτικού διαγωνισμού  του άρθρου 327 του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται εντός 

προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη ημέρα δημοσιοποίησης της παρούσας 

στο ΚΗΜΔΗΣ, έως ώρα 12:00, στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, οδός Γλάδστωνος και Πατησίων, 

αριθμός 1Α  στη Μον. Γ, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, στον 4ο όροφο. 

Αποσφράγιση προσφορών: Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών θα οριστεί σε 
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σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί προς τους υποψηφίους/συμμετέχοντες. Το άνοιγμα 

των προσφορών θα γίνει στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος 

Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στη παρούσα Διακήρυξη και  τα έγγραφα της σύμβασης,  με 

την τήρηση των οριζόμενων στο Ν.4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 

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

Η παρούσα απόφαση με την Διακήρυξη, όπως ακολουθεί, θα αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και 

στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής www.edespa-ygeia.gr. καθώς και στον δικτυακό 

τόπο του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr.,  όπου θα δημοσιεύονται και πληροφορίες για 

το Διαγωνισμό. 

 

Συνημμένα: 

1. Η Εγκρινόμενη δια της παρούσας απόφασης Διακήρυξη Γ01/2021 και τα κάτωθι 3 παραρτήματά της  

2. Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής 

3. Παράρτημα 2: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ)  

4. Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

 

 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΥΓΕΙΑΣ 

 

  

 

 

 

 

 
  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Β. Κοντοζαμάνη 

 Γραφείο Υφυπουργού κας Ζ. Ράπτη 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

 Γραφείο Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπ. Υγείας 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, Μονάδα Γ’, Μονάδα Α’  
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Διακήρυξη Γ 01/2021 

 

Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

στο πλαίσιο της δράσης:   

«Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη 

τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη πρόταση 

Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027»   

 

(Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής)   

Κωδικός CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών   

 

Προϋπολογισμός: 33.480,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%   

(προϋπολογισθείσα αξία έργου: 27.000,00 €  

ΦΠΑ 24% : 6.480,00 €)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

8 

Περιεχόμενα 
Περιεχόμενα ............................................................................................................................... 8 

1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .......................................................................................... 10 

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΡΟΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ ............................................... 11 

2.1 Σκοπός και Αναλυτική περιγραφή του έργου…………………………………...11 

2.1.1 Σκοπός και στόχοι του έργου ............................................................................. 11 

2.1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου ....................................................................... 13 

2.1.3 Χρονική Διάρκεια του Έργου .......................................................................... 16 

2.1.4 Προϋπολογισμός έργου ................................................................................... 16 

2.2 Παραδοτέα του Έργου – Χρόνος παράδοσης…………………………………..16 

2.3 Πλαίσιο συνεργασίας……………………………………………………………...18 

2.4 Προϋπολογισμός του έργου – Χρηματοδότηση - Πληρωμές…………………19 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,20 

3.1 Έγγραφα της σύμβασης……………………………………………………………20 

3.2 Δικαίωμα συμμετοχής - υποβολής προσφορών…………………………………20 

3.3 Γλώσσα…………………………………………………………………………… ...21 

3.4 Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα…………………………………………..21 

3.5 Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα……………………24 

3.6  Εγγυήσεις…………………………………………………………………………..26 

3.7 Κριτήρια επιλογής και Αποδεικτικά μέσα………………………………………27 

3.7.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια……………………………….27 

3.7.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα……………………………………….27 

3.7.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη σύναψη σύμβασης………....28 

3.8. Κριτήρια Ανάθεσης………………………………………………………………....28 

3.8.1 Κριτήριο ανάθεσης……………………………………………………………...28 

3.8.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών....................................................... 29 

3.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών……………………………………………………...33 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ..................................... 34 

4.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης 
Προσφορών………………………………………………………………………………34 

4.2 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου…………………….34 

4.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών……………………………………….....35 

4.3.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς ..................................................................... 35 

4.3.2 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς ................................................................ 38 

4.3.3 Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς ............................................................ 38 

4.4  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου……………….38 

4.5 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης…………………………………………………40 

4.6  Ενστάσεις……………………………………………………………………………41 

4.7 Ματαίωση της διαδικασίας………………………………………………………….42 

5.  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ…………………………………………………………………………………42 

5.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης………………………………………………………….42 

5.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία…………………………………...43 

5.3 Παρακολούθηση της σύμβασης…………………………………………………....43 

5.4  Χρονική Διάρκεια της σύμβασης…………………………………………………..44 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

9 

5.5 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης ....................................................... 45 

1.6 Χρηματοδότηση - Τρόπος Πληρωμής ............................................................... 45 

5.7 Τροποποίηση της σύμβασης ................................................................................. 47 

5.8 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης ..................................................... 47 

5.9 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου ................................................................ 47 

5.10 Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων ..... 47 

5.11 Δικαστική επίλυση διαφορών .............................................................................. 48 

5.12 Τελικές Διατάξεις .............................................................................................. 48 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ……………………….49 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 50 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ………………………………………71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

10 

Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

 

1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Τίτλος του έργου: «Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη 

τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη πρόταση στρατηγικού Σχεδίου για την 

περίοδο 2021- 2027» 

Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ /ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΕΔΕΥΠΥ) 

Κατηγορία Δαπάνης Έργου: Κατηγορία Β’: Παροχή Υπηρεσιών, Β.5:«Αξιολόγηση» 

Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α’), πράξη «Λειτουργικά έξοδα & 

Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ» με ΟΠΣ:5010966 

(υποέργο 1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ) και πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της 

Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας» στο ΕΚΤ ΟΠΣ:5001240 (υποέργο 1, υλοποίηση με 

ΑΥμΙΜ). 

Διάρκεια: Δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος της σύμβασης 

Προϋπολογισμός: 33.480,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων 

κρατήσεων. 

CPV: 85312320-8 Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών 

Χρηματοδότηση: To έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή των  διαρθρωτικών 

ταμείων ΕΚΤ & ΕΤΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020»,θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του ετήσιου προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’, και τα έργα με ΟΠΣ 5010966 και ΣΑΕ 

2017ΣΕ49110005 έως του ποσού των 15.910,44 ευρώ και με ΟΠΣ 5001240 και ΣΑΕ 

2016ΣΕ49110000 έως του ποσού των 17.941,56 ευρώ. 

Δημοσιότητα: Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.edespa-

ygeia.gr.) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr. )  καθώς και στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr, ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).  

Διαδικασία Ανάθεσης: Η ΕΔΕΥΠΥ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για το έργο θα 

προβεί στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 περί 

ανάθεσης για Παροχή Υπηρεσιών με Προϋπολογισμό έως 40.000,00 ευρώ. 
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Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται εντός 

προθεσμίας  δεκαπέντε (15) ημερών, με πρώτη την επόμενη ημέρα δημοσιοποίησης της 

παρούσας και έως ώρα 12:00, στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ, οδός Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 

στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, στον 4ο όροφο. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών: Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών θα 

οριστεί σε σχετική πρόσκληση που θα αποσταλεί προς τους υποψηφίους/συμμετέχοντες. Το 

άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει τις καταληκτικές προθεσμίες 

υποβολής και  αποσφράγισης των προσφορών σε μεταγενέστερες ημερομηνίες κατόπιν 

τεκμηρίωσης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας 

(www.edespa-ygeia.gr). 

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη 

βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής 

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην έδρα της ΕΔΕΥΠΥ. 

Διεύθυνση: Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 10677, Αθήνα  

Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Ευδοκία τηλ:2131500810 

Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται εγγράφως, το 

αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

απαντώνται εγγράφως με ηλεκτρονική αποστολή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

www.edespa-ygeia.gr. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται με άλλον τρόπο 

δεν εξετάζονται. 

 

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΡΟΙ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ 

 

2.1  Σκοπός και Αναλυτική περιγραφή του έργου 
 

2.1.1 Σκοπός και στόχοι του έργου 
 

Στο πλαίσιο των εργασιών προετοιμασίας του Υπουργείου Υγείας για την 6η προγραμματική 

περίοδο, είναι αναγκαία η αξιολόγηση της υφιστάμενης στρατηγικής Υγείας έτσι όπως 

εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στις αρμόδιες συντονιστικές υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και της Ε.Ε. τον 

Δεκέμβριο του 2016  (αρχείο αναρτημένο στον ιστότοπο του Υπουργείου www.moh.gov.gr)  

με τίτλο «Εθνική Στρατηγική Υγείας και δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020» και 

η αποτύπωση επίκαιρων προτεραιοτήτων και δράσεων του Υπουργείου Υγείας εν όψει του 
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Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027 και των Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων της περιόδου 2021-2027. 

Στόχοι του έργου είναι: 

o Η παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης στην εφαρμογή της 

Στρατηγικής του Υπ. Υγείας του τομέα Υγείας στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 

και κατά περίπτωση αξιολόγηση προτεραιοτήτων στρατηγικής 

o Η κατάρτιση πρότασης για την επίκαιρη “Εθνική Στρατηγική Υγείας και δράσεις του 

Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027”  

Ο ανάδοχος του έργου θα κληθεί να υλοποιήσει εργασίες αξιολόγησης  για την υφιστάμενη 

Στρατηγική και  για την εφαρμογή της , με στόχο την παροχή της αναγκαίας επιστημονικής 

και τεχνικής υποστήριξης προς το Υπουργείο (μέσω της υποστήριξης της Ομάδας Χάραξης 

Πολιτικής Υγείας (ΟΧΠΥ)), και προς την  ΕΔΕΥΠΥ ως καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία, για  την 

κατάρτιση ολοκληρωμένης επίκαιρης πρότασης Στρατηγικής και δράσεων της περιόδου ΕΣΠΑ 

2021-2027 αναδεικνύοντας τις προτεραιότητες από τις στρατηγικές  επιλογές του τομέα 

υγείας στο νέο περιβάλλον για τη χώρα και ειδικότερα για την υγεία και θα αξιοποιήσει: 

o Το κείμενο των θέσεων του Υπ. Υγείας (Ομάδα Χάραξης Πολιτικών Υγείας) και κείμενα 

προτεραιοτήτων  της Ηγεσίας  

o Την υπηρεσιακή έκθεση της προόδου εφαρμογής των δράσεων του Τομέα Υγείας της 

τρέχουσας περιόδου και την θέση του τομέα στην αρχιτεκτονική του ΕΣΠΑ 2014-

2020 

o Το σχέδιο (διαθέσιμο draft) του ΕΣΠΑ 2021-2027 

Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη τις επίκαιρες κατευθύνσεις Διεθνών Οργανισμών για τις πολιτικές 

Υγείας και τα δεδομένα στην Ελλάδα. Επίσης θα λάβει υπόψη του, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: 

o Τις μεταβολές των τελευταίων διαθέσιμων νέων δεδομένων από εθνικές και διεθνείς 

πηγές (ΟΟΣΑ, WHO, EUROSTAT) 

o Την κρίση της πανδημίας COVID-19 και τα διδάγματα από αυτήν 

o Τις συστάσεις προς την Χώρα σε συνέχεια της Έκθεσης European Semester 

o Το νέο θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. για τα Επενδυτικά Διαρθρωτικά Ταμεία και Μέσα 

(RRF, EU4Health, REACT κ.λπ.) 

o Τους αναγκαίους όρους για την χρηματοδότηση του τομέα υγείας στην νέα 
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προγραμματική περίοδο 

o Το σχέδιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, την θέση του τομέα Υγείας στην αρχιτεκτονική του 

καταρτιζόμενου  Σχεδίου. 

o Την περιφερειακή διάσταση της πολιτικής του τομέα υγείας, και ενδεικτικό κατάλογο 

δράσεων ημιτελών ή νέων. 

2.1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου 

 

Ο ανάδοχος θα αξιοποιήσει όλα τα αναγκαία στοιχεία (κείμενα και πίνακες), όπως έχουν 

επεξεργαστεί μέχρι σήμερα από την ΟΧΠΥ και την υπηρεσία, προκειμένου να εκπονήσει τις 

εξής εργασίες και παραδοτέα :  

Α) Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την υλοποίηση των έργων και 

παρεμβάσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε σχέση με την «Εθνική Στρατηγική 

Υγείας και δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-2020» που ικανοποίησε σημαντικό 

τμήμα των  εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων της περιόδου 2014-2020.  

Ειδικότερα ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα επίκαιρα στοιχεία υλοποίησης των έργων αυτών από 

την Επιτελική Δομή, καθώς και σύνοψη συμπερασμάτων για την πρόοδο  της Εφαρμογής των 

δράσεων της Εθνικής  Στρατηγικής της Υγείας του ΕΣΠΑ 2014-2020 . Ο ανάδοχος θα λάβει 

υπόψη του το ποσοτικοποιημένο επίπεδο υλοποίησης  των έργων που χρηματοδοτούνται από 

το ΕΣΠΑ, λοιπά στοιχεία αξιολόγησης έργων στο πλαίσιο εφαρμογής της  στρατηγικής του 

τομέα στην τρέχουσα περίοδο (Μελέτη Αξιολόγησης ΤΟΜΥ), καθώς και τα επίσημα κείμενα 

της Ε.Ε. του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται οι προτεινόμενες κατευθύνσεις 

των πολιτικών στη χώρα. Παράλληλα, θα αποτιμήσει τους υφιστάμενους δείκτες του 

εγχειριδίου δεικτών Υγείας στο ΕΣΠΑ ως προς την συνάφεια και την συνεκτικότητα, 

προκειμένου να αξιολογήσει και να προτείνει τυχόν βελτιώσεις, απλοποιήσεις ή/και 

τροποποιήσεις των δεικτών προς όφελος της αρτιότερης εφαρμογής αυτών και για την 

αποτίμηση των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της επόμενης περιόδου. Στην 

αξιολόγηση του ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του την αρχιτεκτονική των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-

2020 , το πλαίσιο εφαρμογής  με όρους διοίκησης έργου διαχείρισης πόρων για την υγεία και 

θα προτείνει σχετικές βελτιώσεις. 

 

Β) Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει κατά περίπτωση τα κείμενα στρατηγικής του τομέα Υγείας, 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

14 

ανά υποτομέα πολιτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2014 -2020 

προκειμένου να προταθούν βελτιώσεις, να προσαρμοστεί και να επικαιροποιηθεί το κείμενο 

στρατηγικής για την περίοδο 2021-2027, λαμβάνοντας υπόψη: 

 τις επί μέρους τρέχουσες παραμέτρους που συνθέτουν τις αναδυόμενες τάσεις για 

την Υγεία (αναγκαίοι όροι, παραρτήματα κανονισμού, αναφορά Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για την Ελλάδα, σχετικές συστάσεις, τις Εγκυκλίους για το σχεδιασμό του 

νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 

 την υγειονομική κρίση, την φτώχεια, την αύξηση της ευαλωτότητας, και γενικότερα 

τις νέες συνθήκες και προκλήσεις  όπως διαμορφώνονται στη χώρα και επιδρούν στο 

σύστημα υγείας 

  τους νέους και αναθεωρημένους κανονισμούς για την αντιμετώπιση της κρίσης κ.α.  

 

Ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει την υφιστάμενη στρατηγική με βάση τα ανωτέρω νέα δεδομένα 

την πρόοδο και τις αδυναμίες  εφαρμογής όπως υλοποιείται μέχρι σήμερα,  σε όρους:  

o συνάφειας, με τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές στρατηγικές. Συνάφεια με τα κείμενα και 

τους νέους κανονισμούς της Ε.Ε αλλά και τις εθνικές στρατηγικές ή σχέδια δράσης 

του τομέα Υγείας 

o εσωτερικής συνεκτικότητας,  σε ότι αφορά τη στοχοθεσία σε σχέση με τους 

δείκτες: ο αξιολογητής θα αποτιμήσει τους υφιστάμενους δείκτες του εγχειριδίου 

δεικτών Υγείας στο ΕΣΠΑ ως προς την συνάφεια και την συνεκτικότητα, προκειμένου 

να αξιολογήσει και να προτείνει τυχόν βελτιώσεις, απλοποιήσεις ή/και τροποποιήσεις 

των δεικτών προς όφελος της αρτιότερης εφαρμογής αυτών, στην αποτίμηση των 

έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα. 

o εξωτερικής συνεκτικότητας, σε ότι αφορά τις προτεινόμενες προτεραιότητες σε 

σχέση με τις υποχρεώσεις του τομέα  για μεταρρυθμίσεις με βάση τις τρέχουσες 

υγειονομικές συγκυρίες της πανδημίας, καθώς και τις επιπτώσεις αυτής, 

αναδεικνύοντας έτσι τις αναδυόμενες  τάσεις και προκλήσεις τόσο στις πολιτικές 

υγείας όσο και στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό τομέα της χώρας. 

o συνεκτικότητα σε σχέση με τους εκτιμώμενους διαθέσιμους πόρους  
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Γ) Ο ανάδοχος εν όψει της κατάρτισης Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 

(ΕΣΠΑ) 2021-2027 και των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2021-

2027, θα υποστηρίξει την Υπηρεσία και θα καταρτίσει ολοκληρωμένη πρόταση σχέδιο για την  

«Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027». Η ανάπτυξη 

των μερών και οι ενότητες του ολοκληρωμένου σχεδίου δεν θα υπολείπονται της 

αναρτημένης «Εθνικής Στρατηγικής Υγείας και δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2014-

2020», η ανάλυση και τεκμηρίωση της ανάδειξης προτεραιοτήτων θα θεμελιώνεται επαρκώς, 

θα υποστηρίζεται από πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του Υπουργείου, των  εθνικών και 

ευρωπαϊκών στατιστικών αρχών και μελετών για την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα και 

την Υγεία και η πρόταση θα συνέχεται με τις σύγχρονες πολιτικές υγείας όπως 

τεκμηριώνονται από μελέτες και έρευνες στην Ελλάδα και μελέτες και κατευθύνσεις της ΕΕ, 

και διεθνών οργανισμών όπως ο WHO και ο OOΣΑ. Στο περιεχόμενο θα υπάρχει ενότητα για 

διαχωρισμό των δράσεων που προτείνονται για χρηματοδότηση από το RRF , με πρόταση 

περί πρόληψης μη επικάλυψης χρηματοδοτήσεων και ενότητα με σύντομη αναφορά σε όλα 

τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την Υγεία. 

Η «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτελεί 

αναγκαίο όρο για την έναρξη χρηματοδότησης δράσεων υγείας. Στο σχέδιο του αναδόχου θα 

αξιοποιούνται με όρους συνάφειας κείμενα πολιτικών και οδηγιών της ΕΕ και οι νέοι 

Κανονισμοί. Ο ανάδοχος θα προτείνει στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, τους 

σχετιζόμενους δείκτες, και θα εκτιμήσει τους αναγκαίους πόρους των παρεμβάσεων όπου 

αυτό είναι δυνατόν αξιοποιώντας στοιχεία που θα λάβει από το Υπουργείο και την ΕΔΕΥΠΥ 

και με αναζήτησή του από τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας με συνδρομή της Υπηρεσίας. 

Στην ανωτέρω διαδικασία εκπόνησης περιλαμβάνεται σύντομη εξ αποστάσεως διαβούλευση, 

τόσο με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας όσο και με τις Υγειονομικές 

Περιφέρειες και stakeholders του τομέα. 

Δ) Κατά την διάρκεια του έργου ο ανάδοχος θα υποστηρίζει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 

Υπουργείου Υγείας και την ΟΧΠΥ στην εκπόνηση και επεξεργασία των επιμέρους 

στρατηγικών κειμένων προς τις συντονιστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την 

ολοκλήρωση του στρατηγικού κειμένου του ΕΣΠΑ 2021-2027, αν ενδεχομένως  απαιτηθεί 

από τις διαδικασίες σχεδιασμού της νέας περιόδου για το διάστημα διάρκειας της σύμβασης, 

και μετά από ηλεκτρονική εντολή της ΕΔΕΥΠΥ, ως μεμονωμένα αυτοτελή παραδοτέα. 
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Για την παροχή των ανωτέρω περιγραφόμενων υπηρεσιών ο ανάδοχος θα συμβάλλει ενεργά 

με τις προτάσεις του στην οριστικοποίηση των κειμένων της στρατηγικής του τομέα και 

προτάσεων για βελτιώσεις στο πλαίσιο της  νέας αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ 2021-2027 έτσι 

ώστε στα νέα Επιχειρησιακά προγράμματα να προταθεί το ενδεδειγμένο στρατηγικό και 

επιχειρησιακό πλαίσιο ενδιαφέροντος του τομέα Υγείας. 

Κάθε παραδοτέο θα είναι σύμφωνο με τον Γενικό Κανονισμό της Ε.Ε. και τα κείμενα εργασίας 

της Επιτροπής για την νέα Προγραμματική Περίοδο.  

 

2.1.3 Χρονική Διάρκεια του Έργου  
 

Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 2 μήνες  και δύναται αιτιολογημένα να παραταθεί, χωρίς 

πρόσθετο κόστος, εγκρινόμενη αρμοδίως, είτε μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή είτε 

μετά από αίτημα του αναδόχου, και έως το 40% αυτής. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται 

παρατάσεις προθεσμιών λόγω ανωτέρας βίας. 

 

2.1.4 Προϋπολογισμός έργου 

 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός εκτιμάται με πρόβλεψη για προσφορά εργασίας κατάλληλης 

ομάδας από τον ανάδοχο, συμπεριλαμβανομένου στελέχους υψηλής εμπειρογνωμοσύνης 

όπως περιγράφεται στην παρούσα, που αντιστοιχεί σε 7 ανθρωπομήνες. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 33.480,00 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι ποσό προ ΦΠΑ  27.000,00€ με αναλογούντα ΦΠΑ 24% 

ποσό 6.480,00€. 

Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω εξ επιγενόμενης 

αιτίας και ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση του έργου και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  
 

2.2 Παραδοτέα του Έργου – Χρόνος παράδοσης 

 

Π1: Συνοπτική Αποτίμηση / Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού τομέα Υγείας 

2014-2020 η οποία  περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: 

 Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς την υλοποίηση των έργων και πα-

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

17 

ρεμβάσεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε σχέση με την στρατηγική 

που αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων της πε-

ριόδου 2014-2020. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα λάβει όλα τα επίκαιρα στοιχεία υλο-

ποίησης των έργων αυτών από τις αρμόδιες Μονάδες της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, 

καθώς και την Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης της Εφαρμογής των δράσεων της Ε-

θνικής  Στρατηγικής της Υγείας του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Μονάδας Α΄.  Ο μελετητής 

θα παρουσιάσει μέσω της κατάλληλης μεθοδολογίας το ποσοτικοποιημένο επίπεδο 

υλοποίησης της στρατηγικής με αντιστοίχιση των σχετιζόμενων έργων που χρημα-

τοδοτούνται είτε από το ΕΣΠΑ είτε σημαντικές παρεμβάσεις από το ΠΔΕ (εθνικό 

σκέλος). Παράλληλα, ο αξιολογητής θα αποτιμήσει τους υφιστάμενους δείκτες του 

εγχειριδίου δεικτών Υγείας στο ΕΣΠΑ ως προς την συνάφεια και την συνεκτικότητα, 

προκειμένου να αξιολογήσει και να προτείνει τυχόν βελτιώσεις, απλοποιήσεις ή/και 

τροποποιήσεις των δεικτών προς όφελος της αρτιότερης παρακολούθησης της στρα-

τηγικής, στην αποτίμηση των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα.  

 Μελέτη συνάφειας του στρατηγικού Σχεδίου του τομέα Υγείας 2021-2027 (ενδεικτι-

κά θα περιλαμβάνει την αποτίμηση της συνάφειας, συνεκτικότητας  και συμπληρω-

ματικότητας των προτεινόμενων προτεραιοτήτων του τομέα στη περίοδο 2021-2027 

(κείμενο θέσεων ΟΧΠΥ και κείμενα που προτάθηκαν από την ΕΔΕΥΠΥ για το ΕΣΠΑ 

(draft)). Θα περιλαμβάνει αξιολόγηση και προτάσεις βελτίωσης των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών στόχων, των σχετιζόμενων δεικτών, του κόστους των παρεμβάσεων 

όπου αυτό είναι δυνατόν, της περιφερειακής διάστασης της πολιτικής του τομέα   

υγείας, της ενδεικτικής λίστας ώριμων έργων υποδομών. Για το λόγο αυτό, ο ανάδο-

χος θα λάβει υπόψη του τις τρέχουσες υγειονομικές συγκυρίες της πανδημίας, καθώς 

και τις επιπτώσεις αυτής, αναδεικνύοντας έτσι τις αναδυόμενες  τάσεις και προκλή-

σεις τόσο στις πολιτικές υγείας όσο και στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό τομέα 

της χώρας. 

 Υποβολή καταλόγων ενδιαφερομένων για διαβούλευση 

Διάρκεια: Ορίζεται προθεσμία παράδοσης 1 μήνα μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Π2:  Κατά περίπτωση αξιολόγηση των σημείων στρατηγικής του τομέα ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2014 -2020 η οποία περιλαμβάνει 

ενδεικτικά: 
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Την κατά περίπτωση αξιολόγηση των κείμενων στρατηγικής του τομέα Υγείας, ανά 

υποτομέα πολιτικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος της περιόδου 2014 -2020 

προκειμένου να προταθούν βελτιώσεις και να προσαρμοστεί το κείμενο στρατηγικής του 

τομέα στο ΕΣΠΑ 2021-2027, και με βάση τις επί μέρους τρέχουσες παραμέτρους που 

συνθέτουν τις αναδυόμενες τάσεις για την Υγεία (αναγκαίοι όροι, παραρτήματα 

κανονισμού, αναφορά Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα, σχετικές συστάσεις,  τις 

Εγκυκλίους για το σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: 

ΕΣΠΑ 2021-2027 στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού, υγειονομική κρίση, 

φτώχεια, αύξηση ευαλωτότητας, κ.λπ.). 

Διάρκεια: Ορίζεται προθεσμία παράδοσης 1 μήνα μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

Π3:  Ολοκληρωμένο σχέδιο «Εθνική Στρατηγική Υγείας και Δράσεις του Τομέα 

Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027» 

Όπως περιγράφηκε στην ενότητα «αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου» ο 

ανάδοχος θα υποστηρίζει την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας (Μονάδα Α),  

και θα εκπονήσει το κείμενο στρατηγικής 2021-2027 ως εξέλιξη και επικαιροποίηση της 

Στρατηγικής του 2016. Θα προβεί σε (εξ΄ αποστάσεως) διαβούλευση όπως αναφέρθηκε 

ως άνω, και θα υποβάλλει πρόταση ώστε τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα να 

περιλαμβάνουν το ενδεδειγμένο στρατηγικό και επιχειρησιακό πλαίσιο ενδιαφέροντος του 

τομέα Υγείας. 

Διάρκεια: Ορίζεται προθεσμία παράδοσης 2 μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. 

 

 

2.3 Πλαίσιο συνεργασίας 
 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ, τον συντονιστή της ΟΧΠΥ,  

καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος έργου. 

Με την υπογραφή της σύμβασης η ΕΔΕΥΠΥ θα παραδώσει στον ανάδοχο: 

1. Το κείμενο θέσεων της ΟΧΠΥ και σχετικά κείμενα με το σχεδιασμό της επόμενης 

περιόδου 2021-2027, όπως αναφέρονται παραπάνω. 
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2. Έκθεση προόδου δράσεων υγείας στα Ε.Π. 2014-2020 (ημερ. Αναφοράς 30.12.2020).  

3. Το κείμενο στρατηγικής του 2016 (το οποίο είναι και αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΔΕΥΠΥ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της διαδικασίας 

ανάθεσης, αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο.  

Σε περίπτωση λύσης της ανάθεσης για οποιονδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω 

συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο 

ποσό.  

 

2.4 Προϋπολογισμός του έργου – Χρηματοδότηση - Πληρωμές 

Η αξία του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ 

(27.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ο οποίος ανέρχεται 

στις έξι χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα ευρώ (6.480,00€) και επομένως ο συνολικός 

προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων 

ευρώ και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω εξ επιγενόμενης 

αιτίας και ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση του έργου και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον 

ανάδοχο.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τις κάτωθι πράξεις: 

1. Πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας στο ΕΤΠΑ» με ΟΠΣ:5010966 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ και ΠΕ.9),  και έως 

του ποσού των 15.910,44€ στο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Κατηγορία Β’ : 

Παροχή Υπηρεσιών, Β.5:«Αξιολόγηση» (Υποπρόγραμμα Α’), 

2. Πράξη «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. 

Υγείας» στο ΕΚΤ με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ και ΠΕ.9) και έως 

του ποσού των 17.941,56€, στο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, Κατηγορία Β’: 

Παροχή Υπηρεσιών, Β.5:«Αξιολόγηση» (Υποπρόγραμμα Α’). 
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Η καταβολή των πληρωμών θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και του 

παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη σύμβαση, 

ως εξής: 

 Για το παραδοτέο Π1 «Συνοπτική Αποτίμηση / Αξιολόγηση Εφαρμογής Στρατηγικού 

Σχεδιασμού τομέα Υγείας 2014-2020»  καθώς και το παραδοτέο Π2 «Κατά περίπτωση 

αξιολόγηση των σημείων στρατηγικής του τομέα ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της 

περιόδου 2014 -2020»  θα καταβληθεί συνολικά το 40% του συνολικού τιμήματος της 

σύμβασης που θα υπογραφεί 

 Για το παραδοτέο Π3 «Πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού της περιόδου ΕΣΠΑ 2021-

2027» θα καταβληθεί το 60% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

 

3. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 
3.1 Έγγραφα της σύμβασης  
 

 Τεχνικά Δελτία των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας με ΟΠΣ 5001240 & 5010966 από το 

ΕΠ ΜΔΤ (Αποφάσεις ΤΔΠ με την ισχύουσα τροποποίηση αυτών) 

 Αποφάσεις Υλοποίησης με Ίδια Μέσα των πράξεων Τεχνικής Βοήθειας με ΟΠΣ 

5001240 & 5010966 από το ΕΠ ΜΔΤ (Αποφάσεις ΑΥμΙΜ με την ισχύουσα 

τροποποίηση αυτών) 

 Διακήρυξη με αρ. Γ 01/2020 με τα Παραρτήματα αυτής (1:Υπόδειγμα Αίτησης 

Συμμετοχής, 2:ΤΕΥΔ και 3:Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς) 

 

3.2 Δικαίωμα συμμετοχής - υποβολής προσφορών 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα ή και ένωση φυσικών προσώπων, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:  

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,  

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις 

του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και   
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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. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή 

προσφοράς, ωστόσο υποβάλλουν στην προσφορά τους κοινή δήλωση στην Αναθέτουσα 

Αρχή με τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα.   

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. 

 

3.3 Γλώσσα 
 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 

χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 
 

3.4 Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
 

3.4.1. Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 
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a. 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), 

b. 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), 

c. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 

εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 

της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 

Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), στ) παιδική εργασία 

και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 

για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 

των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε 

στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215). Η υποχρέωση αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

a. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

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

b. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

c. στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους. 

 

3.4.2. Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης εάν η αναθέτουσα 

αρχή: 

a. γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και 

b. μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση, 

c. γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής: α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 

2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή 

β) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

3.4.3 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
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πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω 

περιπτώσεις. 

 

3.4.4 Ο 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. 

 

3.5 Αποδεικτικά μέσα λόγων αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
 

3.5.1 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 

βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, 

όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα 

αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. 

3.5.2 Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

(Παράρτημα 2). Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, 

όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.  

3.5.3  Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα των παραγράφων της παρούσας υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) και του άρθρου 80 ν. 4412/2016. Ειδικά 

τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους.  

3.5.4. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:  

•οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

•οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:  

a. για την παράγραφο 3.4.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

απαιτήσεις που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά 

τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 3.1.  

b. για την παράγραφο 3.4.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας το οποίο πρέπει να είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 3.4.2, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 

του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 

του οικονομικού φορέα.  

Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 

απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
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πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  

3.5.5. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 3.4.2c  της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων που 

να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν 

οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς.  

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 

υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 

ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 3.4.1 και 3.4.2 περ. α’ και β’. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες 

μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 

4412/2016.  

3.5.6 Για την παράγραφο 3.4.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 

δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 

4412/2016. 

 

3.6  Εγγυήσεις  
 

Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής, λόγω του 

ύψους του προϋπολογισμού της παρούσας (άρθρο 72 παρ. α του Ν.4412/2016). 
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3.7 Κριτήρια επιλογής και Αποδεικτικά μέσα 
 

3.7.1 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών τελευταία τριετία πριν τη δημοσίευση της παρούσας (2019, 2018, 2017) 

τουλάχιστον πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (54.000,00 €). Σε περίπτωση ένωσης 

φυσικών προσώπων ή φορέων η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αρκεί να 

ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης.  

Αποδεικτικά μέσα:  

 Oικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση 

που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

 Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές  

χρήσεις κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 

φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για 

τον εν λόγω κύκλο εργασιών.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια 

με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

3.7.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής ικανότητας 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα  συναφή με το αντικείμενο των προς 

παροχή υπηρεσιών. 

Αποδεικτικά μέσα: 

α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν παρουσίαση του νομικού προσώπου, 

δραστηριότητες, οργανόγραμμα, υλικοτεχνική υποδομή, και εφαρμογές ΤΠΕ 

β) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εγγραφής τους  στα οικεία 
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ως προς την δραστηριότητα τους, επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο 

κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016 

3.7.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για τη σύναψη σύμβασης 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) να διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ήτοι την εκτέλεση κατ΄ ελάχιστον τριών 

συμβάσεων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων έργων την τελευταία τριετία. 

β) να τηρούν πρότυπα διασφάλισης ποιότητας  

Σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή φορέων η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

αρκεί να ικανοποιείται από ένα εκ των μελών της ένωσης. 

Αποδεικτικά μέσα: 

α) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν συμβάσεις έργων που έχουν 

συγχρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτούνται καθώς και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης ή 

ολοκλήρωσης από τον φορέα ανάθεσης για κατ΄ ελάχιστον τρία έργα. Τα εν λόγω έργα 

πρέπει να έχουν αντικείμενο συναφές με το αναφερόμενο στην παρούσα διακήρυξη. 

β) Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικά διασφάλισης προτύπων 

ποιότητας από ανεξάρτητους οργανισμούς βάσει προτύπων ποιότητας τα οποία βασίζονται 

στη σχετική σειρά προτύπων που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. 

 

3.8. Κριτήρια Ανάθεσης 
 

3.8.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής προσφορά. 
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3.8.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην 

ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο 

της ΕΔΕΥΠΥ (Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, Αθήνα 106 77, 4ος όροφος), το αργότερο έως την 

Παρασκευή 2/4/2021 και ώρα 12:00 . Ο φάκελος υποβάλλεται με την αίτηση 

συμμετοχής  Παράρτημα 1 της παρούσας. 

Στον ενιαίο κλειστό φάκελο, εξωτερικά αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 

α) η λέξη Προσφορά  

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, 

γ) ο τίτλος της σύμβασης 

δ) η καταληκτική ημερομηνία   (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) 

ε) στοιχεία του νομικού προσώπου (ταχ. Διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail) 

Ο φάκελος κατατίθεται με αίτηση συμμετοχής, ενώ εντός του ενιαίου κλειστού φάκελου 

προσφοράς περιλαμβάνονται ο υποφάκελος δικαιολογητικών, ο υποφάκελος τεχνικής 

προσφοράς καθώς και ο σφραγισμένος υποφάκελος οικονομικής προσφοράς. 

Οι προσφέροντες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των 

προσφορών εκπροσωπούμενοι από 1 εκπρόσωπο ο καθένας, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει 

τη σχετική προς αυτό εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα των προσφορών θα λάβει χώρα στα 

γραφεία της ΕΔ (Γλάδστωνος 1α & Πατησίων, Αθήνα 106 77, 6ος όροφος). 

 Η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση που θα 

αποσταλεί προς τους υποψηφίους/συμμετέχοντες. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην 

ΕΔΕΥΠΥ, Γλάδστωνος 1α& Πατησίων, 6ος όροφος. 

Η ΕΔΕΥΠΥ διατηρεί την ευθύνη τήρησης μέτρων προστασίας από την διασπορά του covid-19 

(σχετ. 15).  

 

Η προσφορά υποβάλλεται με αίτηση συμμετοχής εκτός του ενιαίου φακέλου (Παράρτημα 

1). Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για έξι 

(6) μήνες από την επομένη της υποβολής των προσφορών.  
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο 

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω χρονική διάρκεια   

Κάθε προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: 

 

Α)ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Στον υποφάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνική προσφορά  περιλαμβάνονται επί ποινή 

αποκλεισμού τα κάτωθι έγγραφα: 

Επίκαιρα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα του νομικού προσώπου όπως 

καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., συνοδευμένα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους.   

Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα οι οποίες έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές και 

ισχύουν κατά την ημερομηνία της αποσφράγισης και της αξιολόγησης των φακέλων 

προσφορών   

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο ΤΕΥΔ σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο αρχείο 

(Παράρτημα 2).  

Β) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής και να 

καλύπτει με το περιεχόμενο της όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 

από την αναθέτουσα αρχή στη παρούσα.  

Ο Προσφέρων καλείται να μελετήσει το περιγραφόμενο φυσικό αντικείμενο στη παρούσα και 

να υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, στον υποφάκελο της τεχνικής 

προσφοράς την πρότασή του με σαφήνεια για: 

 Μικρή ανάλυση των επιδιωκόμενων στόχων του έργου και την ανταπόκριση στις 

απαιτήσεις του 

 Την περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογικής προσέγγισης και του τρόπου 

εφαρμογής της πρότασής του, παρουσίαση των μεθοδολογικών μέσων και εργαλείων, 

λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον του Έργου, παρουσίαση της οργάνωσης και 

προγραμματισμού των ενεργειών στις οποίες θα προβεί για την υλοποίηση του έργου 

 Το χρονοδιάγραμμα εργασιών λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση του χρονοδιαγράμματος 
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(ορόσημα) παράδοσης των παραδοτέων 

 Τους πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και εφαρμογές) 

Επίσης για την Ομάδα Έργου: 

 Συνοπτικά Βιογραφικά Σημειώματα για τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου, 

αποδεικτικά στοιχεία εμπειρίας όπως και αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 και τα παρακάτω αναφερόμενα αναλυτικά 

χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας. 

 Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986 από τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας έργου 

είναι ακριβή και αληθή, αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο έργο, υπάρχει συμφωνία 

συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου, δεν συμμετέχουν 

σε άλλη προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και δέχονται τους όρους του 

παρόντος διαγωνισμού. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του Έργου, η προτεινόμενη 

Ομάδα Έργου (επί ποινή αποκλεισμού), θα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 4 

άτομα με τα εξής χαρακτηριστικά:  

1. Τον Υπεύθυνο της Ομάδας (Project Manager) που θα πρέπει να διαθέτει:  

 Γνώσεις στα κάτωθι αντικείμενα: Διοίκηση/Διοίκηση έργου ή Οικονομικά ή Διοικητική 

Οργάνωση και Διαχείριση ή ΤΠΕ, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του 

αντικειμένου.  

 Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή Κοινωνικές ή 

Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή την Διοίκηση ή Οικονομικά 

 Τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (όπως αξιολόγηση 

προγραμμάτων/συγχρηματοδοτούμενων έργων ΕΚΤ και προγραμμάτων, εκπόνηση 

μελετών/ ερευνών ή/και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και 

διαχείριση σύνθετων έργων ΕΚΤ/ΕΤΠΑ ή προγραμμάτων) για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον 5 ετών, που θα επαληθευτεί με την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων 

απασχόλησης από εργοδότες ή/και πελάτες.  

 Επιπλέον θα πρέπει να έχει τελέσει Υπεύθυνος έργου σε αντίστοιχη θέση, για το οποίο 

θα προσκομίσει βεβαίωση καλής εκτέλεσης 

2. Ένα  (1) Εμπειρογνώμονα, τουλάχιστον,  που θα πρέπει να διαθέτει:  

 Μεταπτυχιακό τίτλο ή πτυχίο σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή Κοινωνικές Επιστήμες 

ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ή την Διοίκηση ή την Οικονομία ή την Στατιστική Ανάλυση  

 Γνώσεις στα κάτωθι αντικείμενα: Οικονομικά ή Διοικητική Οργάνωση και Διαχείριση ή 
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ΤΠΕ, ή Αξιολόγηση Κοινωνικών Πολιτικών ή Διοίκηση/Διοίκηση έργου ή Στατιστική 

Ανάλυση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του αντικειμένου.  

 τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη εμπειρία συνολικά σε έργα αξιολόγησης ή 

σχεδιασμού διαρθρωτικών παρεμβάσεων/μεταρρυθμίσεων που θα επαληθευτούν με την 

προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων απασχόλησης από εργοδότες ή/και πελάτες και με 

συμμετοχή σε τρείς (3) τουλάχιστον, τα τελευταία 5 έτη, μελέτες σχεδιασμού ή και 

αξιολογήσεις στο θεματικό αντικείμενο της υγείας.  

3. Ένα (1) στέλεχος διοικητικής/γραμματειακής υποστήριξης ,τουλάχιστον, με κατάλληλη 

τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχες εργασίες. 

Στη σύνθεσή της, η Ομάδα έργου θα διασφαλίζει γνώσεις από τα κάτωθι: Επιστήμες Υγείας, 

Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες ή ΤΠΕ ή Διοίκηση ή Οικονομικά ή Στατιστική Ανάλυση. Η 

γνώση αποδεικνύεται με σχετικής κατεύθυνσης Πτυχίο ή/και Πιστοποιητικό ή/και  Δίπλωμα 

από Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Ελληνικού ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου τίτλου 

σπουδών από το εξωτερικό ή άλλου αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(ΑΕΙ, ΑΤΕΙ)  

Επίσης η Ομάδα έργου θα διασφαλίζει (με περισσότερα από ένα μέλος της να 

ανταποκρίνονται σε αυτή) τεχνογνωσία και αναγνωρισμένη εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα παροχής υπηρεσιών, όπως εκπόνηση μελετών/ 

ερευνών ή/και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό ή/και διαχείριση ή/και 

αξιολόγηση προγραμμάτων/ συγχρηματοδοτούμενων έργων ή/και διοίκησης έργων ΕΚΤ), για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών που θα επαληθευτεί με την προσκόμιση αντίστοιχων 

βεβαιώσεων απασχόλησης από εργοδότες ή/και πελάτες.  

Στην Ομάδα έργου συνολικά πρέπει να διασφαλίζεται ότι συντρέχουν: εμπειρία αξιολογητή, 

διοίκησης συγχρηματοδοτούμενου έργου, σχεδιασμού διαρθρωτικών 

παρεμβάσεων/μεταρρυθμίσεων, καθώς και η εφαρμογή και ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 

μεθοδολογικών εργαλείων, η πολύ καλή γνώση Η/Υ και η πιστοποιημένη άριστη γνώση της 

αγγλικής γλώσσας. 

Αντικατάσταση των στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του 

Αναδόχου επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της 

Αναθέτουσας Αρχής και με άτομα ανάλογων προσόντων με αυτά που αναφέρονται στην 

προσφορά. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση του μέλους 

του εμπλεκομένου προσωπικού στην εκτέλεση του Έργου που κατά την αιτιολογημένη κρίση 
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της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην 

περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τα μέλη της Ομάδας Έργου που θα συνεργάζονται με την Αναθέτουσα Αρχή σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης εργασίας 

μαζί της και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής απέναντί τους. 

 

Γ) ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 

Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής 

(Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς στο Παράρτημα 3 της παρούσας), μέσα σε χωριστό 

φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα 

βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς. Συμπληρώνεται το έντυπο προσφοράς 

σελ. 71.  

Η προσφορά πρέπει να αναλύεται στη 2η σελίδα σε κόστος ανά παραδοτέο εκφρασμένο ως 

(%) ποσοστό της συνολικής προσφοράς στο έντυπο.  

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των  τριάντα τριών 

χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ.  

 

3.9 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο όπως ορίζεται 

(βλ. και ειδικότερα παράγραφο 3.8.2 (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 3.8.2.Α 

(Περιεχόμενο (υπο)φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής) 3.8.2.Β (Περιεχόμενο 

(υπο)φακέλου τεχνικής προσφοράς), 3.8.2.Γ. (Περιεχόμενο (υπο)φακέλου οικονομικής 

προσφοράς),   4.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 4.4 (Πρόσκληση υποβολής 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα.  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
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προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της σύμβασης. 

 

4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Η ανάθεση και η εκτέλεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το Ν. 

4412/2016. Ειδικότερα η διαδικασία και τα κριτήρια για την επιλογή του Αναδόχου 

προσδιορίζονται ως εξής:  

4.1 Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης 

Προσφορών 
 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή, που συγκροτείται με Απόφαση του 

Υπουργού Υγείας. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και βαθμολό-

γησης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζεται από σχετική πρόσκληση.  Η απο-

σφράγιση  διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομί-

μως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετε-

χόντων και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. (σχετ. άρθρο 100 Ν.4412/2016) 

και σύμφωνα με το εδάφιο 3.8.2 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό και εισηγείται προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

4.2 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου και Ανάθεσης του Έργου 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
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προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, η οποία θα προκύψει από την 

συσχέτιση της βαθμολόγησης τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και 

των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών.  

 

4.3 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 
 

4.3.1 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς  
 

Τα τεχνικά κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση των προσφορών 

παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης και τους 

συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου σε συνολικό άθροισμα 100.  

Τα 8 Κριτήρια Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς κατηγοριοποιούνται σε 3 Ομάδες 

Κριτηρίων, OΚ1, OΚ2 και OΚ3 . Τα 8 Κριτήρια και οι αντίστοιχοι 8 Συντελεστές Βαρύτητάς 

τους (σ1.1, σ1.2, σ2.1, σ2.2, σ3.1, σ3.2, σ3.3, σ3.4) παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.  

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΚ1 Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των 

Απαιτήσεων του Έργου 

25% 

Κ1.1 Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των Απαιτήσεων 

του έργου (των στόχων και του περιβάλλοντος) 

10% 

Κ1.2 Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων του έργου και του 

τρόπου ανταπόκρισης του αναδόχου σε αυτές 

15% 

ΟΚ2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία 35% 

Κ2.1 Αναλυτική Περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

και του τρόπου εφαρμογής της στα επιμέρους στάδια 

25% 

Κ2.2 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών σε σχέση με το 

χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων 

10% 

    ΟΚ3 Αποτελεσματικότητα Ομάδας έργου 40% 
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Κ3.1 Αξιολόγηση του βιογραφικού του Υπευθύνου έργου 10% 

Κ3.2 Αξιολόγηση του βιογραφικού των Εμπειρογνωμόνων 15% 

Κ3.3 Αξιολόγηση των υπολοίπων βιογραφικών της Ομάδας 

έργου 

10% 

Κ3.4 

 

Σαφήνεια της κατανομής των αρμοδιοτήτων, των ρόλων 

και της συμπληρωματικότητας αυτών στο έργο 

5% 

                                        ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Μέσω των παραπάνω κριτηρίων, αξιολογούνται τα ακόλουθα:  

ΟΚ1. Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των Απαιτήσεων του Έργου  

 Ο βαθμός συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διακήρυξης  

 Ο βαθμός της σαφήνειας, της αντίληψης και κατανόησης των απαιτήσεων, του 

περιβάλλοντος υλοποίησης, των στόχων, της έκτασης του αντικειμένου της 

σύμβασης, όπως τεκμηριώνεται στην προσφορά.  

ΟΚ2. Προτεινόμενη Μεθοδολογία 

 Ο βαθμός συνοχής, επαρκούς ανάλυσης και διάρθρωσης των εργασιών, εργαλείων, 

τεχνικών και της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου. Αξιολογείται αν και κατά πόσο, 

οι προσφερόμενες υπηρεσίες βρίσκονται σε, εύλογη και αναλογική σχέση με τη 

μεθοδολογία, και τη διάρθρωση του χρονοδιαγράμματος.  

 Ο βαθμός της εφικτότητας, ρεαλισμού και αποτελεσματικότητας της συνολικής 

προσέγγισης διοίκησης και υλοποίησης της σύμβασης, ανάλογα με την κρισιμότητα 

που αναγνωρίζει ο Υποψήφιος Ανάδοχος σε επιμέρους παράγοντες επιτυχίας του 

έργου, στην προσφορά του. Εξετάζεται αν και κατά πόσο εφαρμόζονται αρχές ορθής 

οργάνωσης έργου και διασφαλίζεται η εύρυθμη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων 

της σύμβασης.  

ΟΚ3. Αποτελεσματικότητα Ομάδας έργου 
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 Ο βαθμός επάρκειας και ανταπόκρισης των προτεινόμενων μελών της Ομάδας Έργου 

στις απαιτήσεις σπουδών, εξειδικεύσεων και εμπειρίας.  

 Αξιολογείται κατά πόσον η διάρθρωση, οι ανθρωπομήνες κατά μέλος, το σχήμα 

διοίκησης διασφαλίζουν την επίτευξη των απαιτήσεων του έργου.  

Η βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης από τα οκτώ κριτήρια του πίνακα 

«Ομάδα Κριτηρίων» 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. 

Κριτήρια (ή έστω ένα κριτήριο) με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν 

καλύπτουν ή παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέ-

ρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προ-

σφορές. Η Επιτροπή θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 120 (σύμφω-

να με την παραπάνω κλίμακα), κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής 

αξιολόγησης. 

Ο βαθμός κάθε επιμέρους κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής είναι το άθροισμα των ακέραιων 

βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου δια του αριθμού των μελών της. 

Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας (σ) του κριτηρί-

ου και εξάγεται ο απόλυτος βαθμός της τεχνικής προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.) ως εξής: 

 

Απόλυτος Βαθμός της Τεχνικής Προσφοράς (Α.Β.Τ.Π.) = σ1.1*Κ1.1 + σ1.2*Κ1.2 + 

σ2.1*Κ2.1 +σ2.2*Κ2.2 + σ3.1*Κ3.1 + σ3.2*Κ3.2 + σ3.3*Κ3.3 + σ3.4*Κ3.4 

 

Ο Απόλυτος Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς του κάθε συμμετέχοντος (Α.Β.Τ.Π.) συγκρινόμενος 

με την αξιολογηθείσα ως καλύτερη προσφορά σύμφωνα με τον κάτωθι τύπο διαμορφώνει 

τον Τελικό Βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) κάθε προσφέροντος: 

Τ.Β.Τ.Π. = (Α.Β.Τ.Π. / Α.Β.Τ.Π.max ) x 100 

όπου Α.Β.Τ.Π. max είναι η συνολική βαθμολογία (Α.Β.Τ.Π.) της καλύτερης τεχνικής προ-

σφοράς μεγαλύτερη του αντίστοιχου βαθμού των υπολοίπων προσφορών. 

Ο βαθμός που προκύπτει στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο. 
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4.3.2 Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς 
 
Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων υπολογίζεται ως εξής: 
 

Τελικός Βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.) = (Οικονομική Προσφορά 
minimum / 

Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος) x 100 
 
όπου: 
Οικονομική Προσφορά Προσφέροντος ορίζεται η προτεινόμενη τιμή σε € μη συμπερι-

λαμβανομένου ΦΠΑ βάσει της οποίας προτίθεται να εκτελέσει ο Προσφέρων ολόκληρο το 

Έργο. 

Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η προτεινόμενη τιμή σε € μη συμπεριλαμβανομέ-

νου ΦΠΑ του προσφέροντος με την χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

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

 

4.3.3 Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς 
 
Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών με υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οι-

κονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής θα εξαχθεί ο Τελι-

κός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε Προσφέροντος με τον ακόλουθο 

μαθηματικό τύπο: 

Τ.Β.Σ.Π. = (0,80 x Τ.Β.Τ.Π.) + (0,20 x Τ.Β.0.Π.) 

Με βάση τον Τελικό Βαθμό Συνολικής Προσφοράς τους οι Προσφέροντες θα καταταχθούν 

κατά φθίνουσα σειρά του βαθμού τους. 

Προσωρινός Ανάδοχος αναδεικνύεται ο Προσφέρων με το μεγαλύτερο Τελικό Βαθμό Συνολι-

κής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό Τεχνικής 

Προσφοράς. 

4.4  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 

και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
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4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στις παραγράφους 3.5, 3.7 

της παρούσας Πρόσκλησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 3.4, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής της παραγράφου 3.7 αυτής.  

Τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως 

άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της 

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν.4412/2016 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις 

αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα 

αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης 

μεταχείρισης και της διαφάνειας. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των 

παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω 

διαδικασίας, εάν: i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο 

προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το 

άρθρo 3.4 (λόγοι αποκλεισμού) της παρούσας.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
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προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού, από την Επιτροπή Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Η Επιτροπή του Διαγωνισμού στη συνέχεια το 

διαβιβάζει στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για 

την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 

προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 

δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 

κατακύρωσης. 

4.5 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα  «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά» - 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 που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

• σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, εφόσον 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση 

άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127 

• κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην 

περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της 

απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό 
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όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.»  

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού,  «θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

ημέρες» - από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

4.6  Ενστάσεις 

 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ 

του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής στο πρωτόκολλο της Επιτελικής 

Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνώμη της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης, η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται 

η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα 

τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση 

γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και 

την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 18/1989 (Α΄8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 
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παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν 

προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του Π.Δ. 18/1989 

(Α΄ 8). 

Ένσταση χωρεί και κατά της Απόφασης κατακύρωσης  όταν αυτή κοινοποιείται σε κάθε 

προσφέροντα  «που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά» - εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με 

κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί 

αποδείξει που φέρει ημερομηνία. Η προθεσμία υποβολής ως ορίζεται (5 ημέρες ) άρχεται από 

την επομένη της ημερομηνίας αυτής. 

 

4.7 Ματαίωση της διαδικασίας 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει στο σύνολο ή εν μέρει αιτιολογημένα 

τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 

4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

 

5.  ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Κατόπιν της έκδοσης της Απόφασης Ανάθεσης καλείται ο Ανάδοχος για την υπογραφή 

σχετικής σύμβασης εντός προθεσμίας η οποία αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος έχει υποβάλλει την εγγύηση καλής εκτέλεσης.   

 

 
5.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται στην ΕΔΕΥΠΥ πριν 

από την υπογραφή της σύμβασης (βλ παρ. 4.5 της παρούσας). 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στοιχεία στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου. 

 
 
5.2 Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

δίκαιο, της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄του Ν.4412/2016. 

 

5.3 Παρακολούθηση της σύμβασης 
 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής θα διενεργηθεί από την ΕΔΕΥΠΥ/ 

Μονάδα Α, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των 

ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και 

παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 

Η διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής 
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θα διενεργηθεί από την Μονάδα Γ της ΕΔΕΥΠΥ, η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα 

ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

αυτής.  

Η αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ) με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της 

σύμβασης, επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας (Ν.4412/2016, άρθρο 

216). 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου 

της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της 

σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει 

έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

 
 
5.4  Χρονική Διάρκεια της σύμβασης 
 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. Στο 

χρονικό αυτό διάστημα δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που απαιτούνται για την οριστική 

παραλαβή των παραδοτέων. 

Η τμηματική παράδοση θα γίνει ως εξής: 

1. Για το παραδοτέο Π1 «Συνοπτική Αποτίμηση / Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

τομέα Υγείας 2014-2020»  έχει οριστεί τμηματική ενδιάμεση προθεσμία ενός (1) μήνα 

από την έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

2. Για το παραδοτέο Π2 «Κατά περίπτωση αξιολόγηση των σημείων στρατηγικής του τομέα 

ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2014 -2020»  έχει οριστεί τμηματική 

ενδιάμεση προθεσμία ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί 

3. Για το παραδοτέο Π3  ολοκληρωμένο σχέδιο για την  «Εθνική Στρατηγική Υγείας και 

Δράσεις του Τομέα Υγείας στο ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει οριστεί προθεσμία δύο (2) μηνών 

από την έναρξη ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος, είναι δυνατόν να 

εγκριθεί αρμοδίως: είτε μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή, είτε με αίτημα του Αναδόχου 

όταν υποβληθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης, είτε για λόγους ανωτέρας βίας. 
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5.5 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή του έργου «Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη 

τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη ανάπτυξη του στρατηγικού 

Σχεδιασμού για την περίοδο 2021- 2027» θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή 

παραλαβής. 

Έργο της ανωτέρω Επιτροπής, είναι η πιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Αναδόχου, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή εργασιών/παραδοτέων, όπως θα 

αποτυπωθεί στην σύμβαση.  

Εφόσον η ΕΔΕΥΠΥ ορίζει επόπτη του έργου, ο επόπτης εισηγείται σχετικά στην υπηρεσία 

πριν από την αξιολόγηση και κατάρτιση του πρακτικού παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής 

και η Επιτροπή οφείλει να συνεργάζεται με τον επόπτη για την ομαλή υλοποίηση της 

σύμβασης (σχετ. ν. 4412/2016 άρθρο 216 και 219).  

Η παραλαβή θα πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλαβής (τμηματικά και 

οριστικό), προκειμένου να εκκαθαρισθεί και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. 

Η επίβλεψη του έργου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, 

ανακρίβειες ή παραλείψεις που ενδεχομένως δεν θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία 

επίβλεψης του έργου. 

 

 

1.6 Χρηματοδότηση - Τρόπος Πληρωμής 

 

1.Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή των  διαρθρωτικών 

ταμείων ΕΚΤ & ΕΤΠΑ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-

2020», με κωδ. ΠΔΕ  4911. 

Αναλυτικότερα η χρηματοδότηση θα βαρύνει τις κάτωθι πράξεις Τεχνικής Βοήθειας: 

1) Πράξη με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπ. Υγείας στο ΕΤΠΑ» με ΟΠΣ:5010966 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ ΠΕ.9) 

και έως του ποσού των 15.910,44€, στο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 

Κατηγορία Β’ : Παροχή Υπηρεσιών, Β.5:«Αξιολόγηση» (Υποπρόγραμμα Α’), 

2) Πράξη με τίτλο «Λειτουργικά έξοδα & Παροχή Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ 

του Υπ. Υγείας» στο ΕΚΤ με ΟΠΣ:5001240 (υποέργο1, υλοποίηση με ΑΥμΙΜ ΠΕ.9),  
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και έως του ποσού των 17.941,56€, στο Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, 

Κατηγορία Β’ : Παροχή Υπηρεσιών, Β.5:«Αξιολόγηση» (Υποπρόγραμμα Α’). 

Η αξία του παρόντος έργου δεν θα υπερβεί το ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ  

(27.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24% ο οποίος ανέρχεται 

στις έξι χιλιάδες τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (6.480,00€) και επομένως συνολική 

δαπάνη του έργου θα ανέλθει μέχρι του ποσού των τριάντα τριών χιλιάδων και 

τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (33.480,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ. 

Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την 

εκτέλεση του έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΔΕΥΠΥ, έστω εξ επιγενόμενης 

αιτίας και ειδικότερα ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την 

υλοποίηση του έργου και με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών 

προσώπων ή άλλων Οργανισμών και παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον 

ανάδοχο  

2. Η καταβολή των πληρωμών θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και 

του παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη 

σύμβαση, ως εξής: 

 Για το παραδοτέο Π1 «Συνοπτική Αποτίμηση / Αξιολόγηση Στρατηγικού Σχεδιασμού 

τομέα Υγείας 2014-2020»  καθώς και το παραδοτέο Π2 «Κατά περίπτωση αξιολόγηση των 

σημείων στρατηγικής του τομέα ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της περιόδου 2014 -

2020»  θα καταβληθεί το 40% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης που θα 

υπογραφεί 

 Για το παραδοτέο Π3 «Πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού της περιόδου ΕΣΠΑ 2021-

2027» θα καταβληθεί το 60% του συνολικού τιμήματος της σύμβασης που θα υπογραφεί 

Για την καταβολή εκάστης πληρωμής ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει νόμιμο παραστατικό  

προκειμένου να γίνει  η καταβολή των πληρωμών σε νόμιμο εκπρόσωπο του (ηλεκτρον. 

Πληρωμές στον λογαριασμό εμπορικής τράπεζας). 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων προβλεπόμενες κρατήσεις ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  

Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου (μετά από γνωμοδότηση του επόπτη που δύναται να οριστεί 
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για το έργο), και το οποίο εγκρίνεται, με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που 

ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ν. 4412/16 αρθρ. 200 παρ.5) και με την προϋπόθεση ότι θα 

έχουν χορηγηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο οι σχετικές πιστώσεις. 

 
5.7 Τροποποίηση της σύμβασης 
 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, με Απόφαση 

του Οργάνου Διοίκησης. 

 
 
5.8 Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 

132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

5.9 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 
 

Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, και λύεται αυτόματα η παρούσα σύμβαση. 

 

5.10 Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης των Συμβάσεων 
 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
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των όρων της ανωτέρω παραγράφου (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου), καθώς και 

κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και 

ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) 

ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 

απόφασης. 

 

5.11 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, επιλύεται με 

την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 

εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 

205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς 

διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

5.12 Τελικές Διατάξεις  

Η συμμετοχή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της 

παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική 

ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να 

επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται 

ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη 

τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη πρόταση 

Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027». 
 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ: 
 

ΠΡΟΣ:  

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η ……(όνομα επώνυμο)……. κάτοικος …..………, σύμφωνα με τ………… 

(καταστατικό, απόφαση, άλλο) ….… νόμιμος εκπρόσωπος τ……(φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση ή 

συνεταιρισμό) ……………………………………………………………………… ………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………  

με έδρα ……………………………..……….. (πόλη) του νομού ………………………….………………, 

οδός……….…………………………………………..……………………..……αριθ. .……....….. Τ.Κ. ………..……  

τηλέφωνα επικοινωνίας: ………………………………………………………………………………………………….  

Fax: ………………………………………………………………………………………………………………………………  

Email: ……………………………………………………………………………………………………….…………..……..  

αποδεχόμενος όλους τους όρους του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποτίμηση της 

εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο και  

ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2021- 2027»σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………….. Διακήρυξη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλώ όπως κάνετε αποδεκτή την αίτησή μου για συμμετοχή στον συνοπτικό διαγωνισμό.  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ………………. από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Ημερομηνία: …….…………..  

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

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

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 

αναθέτοντα φορέα (αφ) 

- Ονομασία: [Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [100026126] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, Αθήνα, 10677] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Ευδοκία Σπηλιοπούλου] 

- Τηλέφωνο: [2131500810] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [espiliopoulou@mou.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.edespa-

ygeia.gr ;                                                                                                  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV):    CPV: 85312320-8 «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών»  

«Σύμβουλος Υποστήριξης της Επιτελικής Δομής για την προώθηση του έργου 

του «Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Απεικονιστικών Εξετάσεων» (ΕΣΔΑΕ)» [] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [βλέπε ΑΔΑΜ Διακήρυξης] 

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

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Δεν υφίστανται] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.    ]                          ] 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςv; 

[] 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) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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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. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

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 αμετάκλητη 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) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xviii 

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  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 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 συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxi: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

63 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει ότι:  

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

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

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

Ο οικονομικός φορέας ασκεί επαγγελματική 

δραστηριότητα  συναφή με το αντικείμενο των 

προς παροχή υπηρεσιών; 

 

[] Ναι [] Όχι  

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασήςxxxiiτου; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο 

οικονομικός φορέας μέλος συγκεκριμένου 

οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα υπηρεσίες 

στη χώρα εγκατάστασής του; 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  

[ …] [] Ναι [] Όχι 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

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

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ήτοι 

τριετία 2017, 2018, 2019  είναι ο εξής xxxiii: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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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 . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

 

Κατά τη διάρκεια της  τελευταίας τριετίας, ο 

οικονομικός φορέας έχει συνάψει τις κάτωθι 

συμβάσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων οι 

οποίες είναι σχετικές με το διακηρυχθέν 

φυσικό αντικείμενο: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καλή  εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

Αριθμός ετών ): 

[…] 

Έργα: [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

 [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας  

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 πιστοποιητικά διασφάλισης 

προτύπων ποιότητας από ανεξάρτητους 

οργανισμούς βάσει προτύπων ποιότητας τα 

οποία βασίζονται στη σχετική σειρά προτύπων 

που έχουν πιστοποιηθεί από διαπιστευμένους 

οργανισμούς; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

Αν ναι, αναφέρετε το πρότυπο που τηρείτε:  

 

[……] [……] 

 

 

 

(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 στ... [προσδιορισμός της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 

προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και 

ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 

 

 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 

και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια 

ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει 

τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια 

ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v 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 επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6



 

 

 
 

 

 
            Υπουργείο Υγείας 
           www.edespa-.ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 

 

69 

                                                                                                                                                         
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).  
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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 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ 

εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη 

μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό. 

xxxiii  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

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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Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

 
www.espa.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Αποτίμηση της εφαρμογής της στρατηγικής του τομέα Υγείας στη τρέχουσα 
Προγραμματική Περίοδο και  ολοκληρωμένη πρόταση Στρατηγικού Σχεδίου για 

την περίοδο 2021- 2027». 
 

 Ημερομηνία:……………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

Επωνυμία: 

Διεύθυνση: 

Α.Φ.Μ / Δ.Ο.Υ. : 

Τηλ: 

Fax: 

Email: 

ΠΡΟΣ: 

 

 

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς 
 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

Σε ευρώ 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Σε ευρώ 

Αξία Έργου 
(Οικονομική Προσφορά 

χωρίς ΦΠΑ) 
  

ΦΠΑ (24%) επί της αξίας 

της Οικονομικής 
Προσφοράς 

  

Σύνολο Οικονομικής 
Προσφοράς με ΦΠΑ 

(24%) 
  

Η προσφορά μου ισχύει για έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 

(Ονοματεπώνυμο, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας) 

 

21PROC008304981 2021-03-18
ΑΔΑ: 9ΣΔΦ465ΦΥΟ-ΙΦ6


