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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

(ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ)   

 

Ημερομηνία:    28/7/2022 

Αρ. Πρωτ.:       1175 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 

λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου 

εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ. 

 

 

Ο Υπουργός Υγείας 

Έχοντας υπόψη:  

1. To 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. Τον ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης». 

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

4. Το ΠΔ 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α/31-08-2021) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-

ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. A. Πλεύρη στη θέση του Υπουργού Υγείας. 

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

62788/ΕΥΘΥ613/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. 

6. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/A) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τον ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α)«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου 

των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας 

και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα άρθρ. 52 (παρ.2) περί Εκ-

δήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών.  

8. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-

βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Αθήνα:     
 

Αρ. Πρωτ.:  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
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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: Γ. Πουλινάκης, Κ. Παντελάκη 
Τηλέφωνο: 2131500819, 2131500820  
Fax: 213 1500 751 
E-mail: kpantelaki@mou.gr., georpoul@mou.gr.  
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τρο-

ποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις». 

9. Toν ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-

ας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Τον ν. 4727/20 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

11. Την υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ 493/ΦΕΚ 677/B/2017) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες Κατάρτισης, Έ-

γκρισης, και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Κατα-

λόγων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπό στοιχεία 76928 (Β’ 3075/13-07-2021) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμι-

ση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμ-

βάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

13. Την υπό στοιχεία 64233/08-06-2021 (Β’ 2453/09-06-2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση και εκτέλεση των 

Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

14. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Υπουργική Απόφαση «Αντικα-

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

ηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 81986/ευθυ 712/31-7-2015 (ΦΕΚ Β 1822) Υπ. Απόφασης «Εθνικοί κα-

νόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 

συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους 

Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 1526/31-5-2017 Απόφαση 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 Υπουργεί-

ου 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 Υ-

πουργείου Υγείας για το έτος 2018, την με αρ. πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η τροπο-

ποίηση αυτής, τη με αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΖΝ465ΧΙ8-ΖΘΒ) 5η Τροποποίηση του προγράμ-

ματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, τη με αρ. πρωτ. 953/7-5-2020 (ΑΔΑ ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η τροπο-

ποίηση αυτής και τη με αριθμ. πρωτ. 539/11-3-2021 (ΑΔΑ ΨΜΤ646ΜΤΛΡ-ΞΚ6) 7η τροποποίηση, και τη με 

αριθμ. πρωτ. 1562/10-8-2021 (ΑΔΑ 6ΓΟ346ΜΤΛΡ-ΞΘ8) 8η τροποποίηση αυτής για την Επιτελική Δομή Ε-

ΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. 

16. Τη με αριθμ. Πρωτ. 2223/31-1-2022  (ΑΔΑ ΩΤ3Γ46ΜΤΛΡ-ΧΓ7) Απόφαση Ένταξης της πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 

5135365, με δικαιούχο την ΕΔΕΥΠΥ, μέσω Τεχνικής Βοήθειας, από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ 

17. Την ανάγκη υποστήριξης στο έργο εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ του Υπουργείου Υγείας, με τη δη-

μιουργία γραφείου ΡΜΟ από εξωτερικό ανάδοχο, σε εφαρμογή του άρθρ. 52 (παρ.2) του ν.4782/21 με 

χρήση καταλόγου. 

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1741/24-6-2019 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησια-

κών Προγραμμάτων του ΕΚΤ με θέμα «Απόφαση για τη συγκρότηση καταλόγου Καταλόγου προμηθευτών 

και παρεχόντων υπηρεσιών προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγρα-

φή στον Κατάλογο». 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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19. Τη χρήση του Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών  της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, από το οποίο χρηματοδο-

τείται η Πράξη. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαδικασίας ανάθεσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 

τη χρήση του καταλόγου της Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ, σύμφωνα με το 

άρθρο 119 παρ. 2 του ν. 4412/2016 της σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 

λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου 

εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ», σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου Τεύχους 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

Καλούνται οι οικονομικοί φορείς: 

 

1.S.M.R. Consultants  Συμβουλευτική Ε.Π.Ε., (Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΛΟΜΟΙΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – 

Διαχειριστής) 

Λεωφόρος Συγγρού 36-38, 11742, Αθήνα, Τ:2107256267 

Mail: info@smrc.gr 

ΑΦΜ: 099856073 / ΔΟΥ Γλυφάδας 

εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 1962/17.9.2020 

 

2.PLANET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, (Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος) 

Λουϊζης Ριανκούρ 64, 11523 Αθήνα, Τ: 210.6905.000 

Mail: planet@planet.gr; kmar@planet.gr 

ΑΦΜ: 094212174 / ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών 

εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 3812/7.12.2016 

 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E. (Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Διευθύνων Σύμβουλος) 

Λ. Κηφισίας 296 και Ναυαρίνου 40 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι Τ: 2106729040 

Mail: info@diadikasia.gr 

ΑΦΜ: 094437210 / ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών 

εγγεγραμμένη με ΑΠ Εγγραφής στο Μητρώο Μεταρρύθμισης Δημοσίου Τομέα: 629/24.02.2017 

 

 

οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ,  

φέρουν την εμπειρία για την παροχή συναφών υπηρεσιών και είναι σε θέση να υλοποιήσουν με ε-

πάρκεια το υπό ανάθεση έργο, να υποβάλουν προσφορά με ισχύ 12 μηνών, προσμετρούμενων από 

την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης.  

http://www.edespa-ygeia.gr/
mailto:info@smrc.gr
mailto:planet@planet.gr
mailto:kmar@planet.gr
mailto:info@diadikasia.gr
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τίτλος σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου 

Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών 

της ΕΚΑΠΥ». 

Διάρκεια: Το έργο θα έχει διάρκεια 15 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης . 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 60.000,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ (συνολική 

εκτιμώμενη αξία 74.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των λοιπών νομίμων 

κρατήσεων). 

Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής 
Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’ του έτους 2022, την κατηγορία δαπάνης «Β.3.1. 

Σύμβουλοι», το έργο με ΟΠΣ 5135365, ΣΑ Ε4911 και ΣΑΕ 2022ΣΕ49110001 στο ΠΔΕ. 

Η  δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με  συνδρομή του ΕΚΤ 

Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση αναρτάται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, 

προς τρείς αποδέκτες, εγγεγραμμένους στον Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών  για το 

ΕΠ ΜΔΤ. Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr. και στον οικείο ισότοπο της 

υπηρεσίας www.edespa-ygeia.gr, ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και ΕΣΗΔΗΣ. 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν 

ηλεκτρονικά, μέσω ΕΣΗΔΗΣ  στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 εκδοθείσα Κοινή Απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ)». 

Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ496/24-02-2017 υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, δυνάμει του αρ. 119 

παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων 

Υπηρεσιών στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Δεν αξιολογούνται προσφορές 

που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς, ως ορίζεται από τις διατάξεις του ν. 

4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση 

της τιμής. 

Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Πουλινάκης Γιώργος (τηλ: 2131500819) και Παντελάκη Κυριακή 

/(τηλ:2131500820). Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

και απαντώνται αντίστοιχα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr).  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής προσφοράς: Μέχρι τις 22/08/2022 και 

ώρα 17.00, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται 

διάστημα 4 ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 

και ώρα 11:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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 στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

 

Συνημμένα: 

1. Η Εγκρινόμενη δια της παρούσας απόφασης Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

 

 

 

 

 

 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

    

 

 

   ΑΘ. ΠΛΕΥΡΗΣ 
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Πίνακας Αποδεκτών (ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ): 

 
1.  S.M.R. Consultants  Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. 

    Λεωφόρος Συγγρού 36-38, 11742, Αθήνα,Τ:2107256267 

    Mail: info@smrc.gr 

 

2. PLANET Α.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών  

Λουϊζης Ριανκούρ 64, 11523 Αθήνα, Τ: 210.6905.000 

Mail: planet@planet.gr; kmar@planet.gr 

 

3.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E. 

     Λ. Κηφισίας 296 και Ναυαρίνου 40 Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι Τ: 2106729040 

     Mail: info@diadikasia.gr 

 

 

Κοινοποίηση 

 ΕΚΑΠΥ υπόψη Προέδρου 

 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονική αποστολή) 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Αν. Υπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας 

 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας, Προϊσταμένη, Μονάδα Γ’, Μονάδα Α’ 

 

 

 

 

http://www.edespa-ygeia.gr/
mailto:info@smrc.gr
mailto:planet@planet.gr
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ΑΔΑ: ΨΝ5Ξ465ΦΥΟ-ΕΝ1



 

 

 
 

 

      
Υπουργείο Υγείας 

www.edespa-ygeia.gr.  

 

Με την συγχρηματοδότηση 
της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
www.espa.gr 

7 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

 

 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης 

Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της 

ΕΚΑΠΥ» 

Διενέργεια μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

(Κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση 

τιμής )   

 

Κωδικός CPV: «79411000-8 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 

σε θέματα γενικής διαχείρισης» 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης : 60.000,00€, πλέον ΦΠΑ 24% : 14.400,00€. 

Συνολικός προϋπολογισμός σύμβασης: 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 

24%   
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Οι προδιαγραφές για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου έχουν ως εξής: 

 

Ι. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου 

Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών 

της ΕΚΑΠΥ». 

 

Φορέας Υλοποίησης: Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) 

 

Αναθέτουσα Αρχή:  Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπ. Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ) 

 

Κατηγορία Έργου: Β.3.1. «Σύμβουλοι» (Υποπρόγραμμα Α’) Πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας, έργο με ΟΠΣ:5135365 (υποέργο 1). 

 

Ταξινόμηση κατά CPV: 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρι-

σης» 

 

Διάρκεια: Το έργο θα έχει διάρκεια 15 μήνες  από την υπογραφή της σύμβασης. 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 60.000,00 ευρώ, αναλογών  ΦΠΑ 24% 14.400 ευρώ και συνολική 

εκτιμώμενη δαπάνη  74.400,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και των λοιπών νομίμων 

κρατήσεων). 

Χρηματοδότηση: To έργο θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής 

Βοήθειας της ΕΔΕΥΠΥ, Υποπρόγραμμα Α’ του έτους 2022, την κατηγορία δαπάνης «Β.3.1. 

Σύμβουλοι», το έργο με ΟΠΣ 5135365, ΣΑ Ε4911 και ΣΑΕ 2022ΣΕ49110001 στο ΠΔΕ. 

Η  δαπάνη προβλέπεται στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης του Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημοσίου 

Τομέα»,  με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με  συνδρομή του ΕΚΤ 

 

Δημοσιότητα: Η Πρόσκληση αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε τρείς αποδέκτες, εγγεγραμμένους στον 

Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. Η παρούσα αναρτάται στον 

ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr. και στον οικείο ισότοπο της υπηρεσίας www.edespa-ygeia.gr. 

ενώ καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). 

 

Μέθοδος Ανάθεσης: H ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την 

υπό στοιχεία 23451/ΕΥΣΣΑ496/24-02-2017 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει, καθώς και το αρ. 119 

παρ. 2 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, με τη διαδικασία μέσω Καταλόγου Προμηθευτών/ Παρόχων 

http://www.edespa-ygeia.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Υπηρεσιών στους δικαιούχους του Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια 2014-2020. Δεν αξιολογούνται προσφο-

ρές που υποβάλλονται από μη προσκληθέντες οικονομικούς φορείς,           ως ορίζεται 

από τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει μέσω του 

ΕΣΗΔΗΣ. 

 

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση 

τιμής 

 

Πληροφορίες: ΕΔΕΥΠΥ, κ. Πουλινάκης Γιώργος (τηλ: 2131500819) και Παντελάκη Κυριακή 

(τηλ:2131500820). Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους υποβάλλονται 

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

και απαντώνται αντίστοιχα στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής προσφοράς: Μέχρι τις 22/08/2022 και 

ώρα 17.00, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Ημερομηνία Αποσφράγισης προσφορών:. :. Ως ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών ορίζεται 

διάστημα 4 ημερολογιακών ημερών μετά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 

και ώρα 11:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

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 στο ΕΣΗΔΗΣ. 

 

ΙΙ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α.ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ & ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Α.1 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η ΕΚΑΠΥ έχει λάβει μέσω εγκεκριμένου έργου, τεχνική βοήθεια από την ΕΕ για την ανάπτυξη 

μηχανισμού κεντρικών διαγωνισμών, την ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικά με τα θέματα επικοινωνίας 

με τους προμηθευτές (pre-market engagement) και όλους τους stakeholders, την ανάπτυξη 

ικανοτήτων για ανάλυση της αγοράς (demand management and spend analysis) και τέλος την  

προσθήκη  των logistics  στις λειτουργίες της (διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας). H 

ΕΕ στα πλαίσιο της DF Reform και της Structural Reform Support Service (SRSS) θα υποστηρίξει την 

ΕΚΑΠΥ να αυξήσει τις ικανότητές της να προσφέρει  το κατάλληλο προϊόν στο κατάλληλο μέρος την 

κατάλληλη στιγμή «end to end services» στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το 

προτεινόμενο πρόγραμμα υποστήριξης μετασχηματισμού της EKAΠY για τις προμήθειες υγείας και τη 

διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχει αντίκτυπο σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων και 

απαιτεί τη διαχείριση μεγάλου αριθμού αλληλεξαρτώμενων έργων που συνδέονται με διαφορετικά 

προγράμματα εργασίας. Στα πλαίσια αυτά έχει ήδη υποβληθεί από την εταιρεία NI-CO ένα 

υλοποιούμενο Project Management Plan (P.M.P.) που προδιαγράφει τις θεματικές ενότητες, τα 
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επιμέρους έργα και τις δράσεις για την υλοποίηση της παραπάνω ανάπτυξης δεξιοτήτων μέσω ενός 

συνολικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της ΕΚΑΠΥ. Η ίδρυση ενός 

Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) με τους κατάλληλους πόρους το συντομότερο δυνατό 

θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος του συνολικού μέρους των ρυθμίσεων διακυβέρνησης για τη νέα 

ΕΚΑΠΥ. Το PMO θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζει 

και θα επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού προγράμματος, ως προς το χρόνο αλλά και 

τον προϋπολογισμό. 

 

 

Α.2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΚΑΠΥ για το έργο 

εκπαίδευσης των στελεχών της, μέσω της λειτουργίας και στελέχωσης Γραφείου Διαχείρισης 

Προγράμματος (PMO). Το PMO θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ ταυτόχρονα 

θα διασφαλίζει και θα επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού προγράμματος εκπαίδευσης, 

ως προς το χρόνο αλλά και τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του DGREFORM και της SRSS 

 

Το έργο συμβάλλει και υποστηρίζει και τους τρείς στόχους του ΕΠ, όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω: 

• Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή την οργάνωση και 

τη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

• Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με 

συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των 

υφιστάμενων διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική. 

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής 

κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς 

και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική 

ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες. 

 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Β.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

1.Στόχοι του Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) 

• Να παρέχει  στη Διοίκηση της ΕΚΑΠΥ τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις σε προγράμματα 

εκπαίδευσης και καλών πρακτικών θα επιτύχουν τους επιχειρησιακούς στόχους, τις απαραίτητες 

οργανωτικές αλλαγές και θα πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα οφέλη εντός του 

συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των χρονικών πλαισίων. 

• Να επικαιροποιήσει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του Project Management Plan όπως 

αυτό έχει παραδοθεί από την εταιρεία NI-CO στα πλαίσια του Project Initiation Document σύμφωνα 

με τους κανόνες της επιστήμης, επικαιροποιώντας τον προγραμματισμό επιμέρους θεματικών αξόνων 

και εργασιών 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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• Να ορίζονται σαφείς διακριτοί  ρόλοι και αρμοδιότητες στα μέλη του Project Owner και του 

Project Management Team 

Να περιγράψει το εξωτερικό περιβάλλον και την επικοινωνία του Pr. Owner Team με τους 

συνεργαζόμενους φορείς  

• Να τεκμηριώνει και να επικαιροποιεί την κατάλληλη διαχείριση του προγράμματος με σαφείς 

γραμμές υπευθυνότητας από τον Διαχειριστή του Έργου έως τον Κάτοχο του Προγράμματος. 

• Να παρέχει τακτικές, σχετικές και ακριβείς αναφορές εποπτείας όλων των θεματικών αξόνων 

και σχετικών εργασιών, αναφέροντας την πρόοδο των προγραμματισμένων ενεργειών υλοποίησης, 

τα αποτελέσματα αυτών και τον βαθμό επίτευξης των στόχων του έργου και επισημαίνοντας τους 

κινδύνους και τα πιθανά εμπόδια ή πηγές καθυστέρησης 

• Να διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές των  έργων χρησιμοποιούν συνεπή και τυποποιημένα 

συστήματα, διαδικασίες και τεκμηρίωση που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρα τα προγράμματα 

μετασχηματισμού και τις δράσεις αυτών, και να επισημαίνει έγκαιρα τυχόν αποκλίσεις. 

 

Το PMO θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η EKAΠY έχει την ικανότητα και τις δυνατότητες 

να υλοποιήσει όλα τα προγραμματισμένα έργα του προγράμματος, καταγράφοντας και αναφέροντας 

εγκαίρως τυχόν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις από το συνεχές monitoring του PMP και προτείνοντας 

εγκαίρως λύσεις επιτάχυνσης ή άρσης εμποδίων. 

 

2. ΕΡΓΟ ΤΟΥ PMO 

 

• Το PMO θα λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις 

θεματικές ενότητες και τα έργα που υποστηρίζει. Προς τούτο θα συμπεριλάβει στην 

αναθεώρηση/επικαιροποίηση του P.M.P. που έχει παραδοθεί από τη NI-CO, το πλαίσιο και τις 

διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα περιβάλλοντα των έργων αφού προβεί σε σύντομη 

ανάλυση του καθενός. 

• Το PMO Θα προσθέσει αξία στα προγράμματα εκπαίδευσης – εφαρμογής καλών πρακτικών 

μέσω της γνώσης, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού του. Το PMO θα διαδραματίσει 

βασικό ρόλο στο συντονισμό των θεματικών προγραμμάτων και σχετικών έργων, 

συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού αξιολογήσεων, με ενσωμάτωση των συμπερασμάτων 

στα παραδοτέα του. 

• Το PMO έχει συμβουλευτικό -υποστηρικτικό advisory role στη Διοίκηση, με πρωταρχικό 

στόχο την υποβολή αιτημάτων, την συλλογή και την αναφορά πληροφοριών προγραμμάτων και 

έργων για ανώτερα στελέχη και διευθυντές. 

• Το PMO θα παρέχει βασικές συμβουλές και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και 

πρότυπων για κοινά έγγραφα ή διαδικασίες 

• Το PMO με τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών του, θα παρέχει στο 

πρόγραμμα συμβουλευτική έργου σε τομείς όπως business cases, risk management και διαχείριση 

ζητημάτων, και επίσης την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών σε μεθόδους και 

εργαλεία τύπου MS Project ή παρόμοια εφαρμογή με την οποία θα γίνεται η αναθεώρηση – 

επικαιροποίηση  του Project Management Plan, θα παρακολουθείται η εκτέλεσή τους και θα 

τροφοδοτούνται οι μετέπειτα τακτικές εκθέσεις προόδου. 
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3.  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ PMO 

• προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων 

• αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση θεμάτων ΡΜΟ 

• εισήγηση για απαιτούμενους πόρους και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για 

παράδειγμα, αξιοποίηση  επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου 

• έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση 

• προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα 

• διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,  

• συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας 

• παρακολούθηση υλοποίησης του Project Management Plan και ενδεχομένως  

          επικαιροποίησεις που θα απαιτηθούν, για τον προγραμματισμό υλοποίησης της εκπαίδευσης 

• υποβολή δίμηνων αναφορών σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 

• επίλυση προβλημάτων 

• διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως 

• διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιλογή συστήματος virtual 

collaboration ή δια ζώσης επικοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΚΑΠΥ) 

 

 

Β.2 ΔΡΑΣΕΙΣ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και σχεδιασμό και υποστήριξη 

αναδιοργάνωσης του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ, προβλέπονται οι εξής δράσεις και παραδοτέα:  

 

Β.2.1 Δράσεις Έργου: 

 προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων 

 αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση 

 εισηγήσεις για εξασφάλιση πόρων και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για παράδειγμα, διο-

ρισμός επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου 

 έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση 

 προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα 

 διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,  

 συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας 

 υποβολή αναφοράς σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος  

 επίλυση προβλημάτων 

 Διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως 

 διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 υποστήριξη του έργου της ΕΚΑΠΥ στα πρώτα στάδια υλοποίησης μετά το τέλος των εκπαιδευτι-

κών ενεργειών. 
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Β.2.2 Παραδοτέα: 

 

Π1: Επικαιροποιημένο σχέδιο έργου (P,M,P) και χρονοδιάγραμμα προγράμματος με βάση το αρχικό 

PMP που είχε υποβληθεί από τη NI-CO, το οποίο θα περιλαμβάνει:  

• Περιγραφή των επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος 

• Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαι-

δευτικό πρόγραμμα 

• Ορισμός υπευθύνων για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

• Ορισμός εμπλεκόμενων μερών για την κάθε θεματική περιοχή και για το σχετικό έργο ή εκπαιδευ-

τικό πρόγραμμα καθώς διάκριση των υπευθυνοτήτων, ρόλων, αρμοδιοτήτων, επιπέδων λήψης α-

ποφάσεων, συντονισμός και επικοινωνία 

• Απαιτούμενοι πόροι για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

• Αναμενόμενα αποτελέσματα για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρό-

γραμμα (περιγραφικά και μέσω δεικτών) 

• Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έργων  

• Χρονοδιάγραμμα σε μορφή gantt chart μέσω MS Project ή άλλο ανάλογο για το σύνολο των ενερ-

γειών  

• Κρίσιμες ημερομηνίες (milestones) και κρίσιμη διαδρομή (critical path) έργου 

• Μέριμνα για επικοινωνία στα μέρη 

 

 

Π2: Πρότυπη αναφορά προόδου που θα χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται για την παρακολούθη-

ση των επιμέρους ενεργειών σε δίμηνη βάση, όπου θα αναφέρονται:  

• Ενέργειες προηγούμενου διμήνου, πρόοδος επίτευξης (και μέσω δεικτών προόδου)  

• Προβλεπόμενες ενέργειες επόμενου διμήνου  

• Πρόοδος υλοποίησης κάθε ενέργειας  

• Συνολική πρόοδος έργου έναντι αναθεωρημένου P.M.P. και χρονοδιαγράμματος  

• Επίτευξη κρίσιμων ημερομηνιών (milestones) διμήνου  

• Λόγοι πιθανών καθυστερήσεων και προτάσεις αντιμετώπισης / επιτάχυνσης 

• Θέματα που έχουν προκύψει και προτάσεις επίλυσης των θεμάτων αυτών 

• Κρίσιμες προτάσεις για αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Διοικούσα Επιτροπή του έρ-

γου 

Στο Π2 θα συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας για το δί-

μηνο. 

 

Π3: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και PMO και συναντήσεων επισκόπησης Προό-

δου όπου θα αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):  

• Οι συμμετέχοντες  

• Τα κύρια σημεία συζήτησης  

• Η αναφορά του PMO και οι τυχόν προτάσεις  

• Οι αποφάσεις που λήφθηκαν  

• Η επάρκεια πόρων και προγραμματισμένων χρηματοροών για την εκτέλεση του προγράμματος 

• Οι επόμενες ενέργειες, οι υπεύθυνοι και οι ημερομηνίες εκτέλεσής τους  
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• Πιθανή αναθεώρηση / επικαιροποίηση  του P.M.P μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επι-

τροπής του Προγράμματος 

 

 

 

Π4: Έκθεση ανάλυσης κινδύνων για κάθε έργο, η οποία:  

• Θα καταγράφει σε μητρώο κινδύνων (risk registry) τους σημαντικούς κινδύνους υλοποίησης για 

κάθε έργο  

• Θα τους χαρακτηρίζει και θα τους αξιολογεί ως προς: - την πιθανότητα να συμβεί κάποιο περιστα-

τικό - το μέγεθος της επίδρασης κάποιου περιστατικού  

• Θα προτείνει ενέργειες αντιμετώπισης του κάθε κινδύνου  

• Θα προτείνει μηχανισμούς ανίχνευσης (triggers) για κάθε κίνδυνο  

• Θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε έκτακτες περιπτώσεις ώστε να κρατά ενή-

μερο το μητρώο κινδύνων του προγράμματος 

 

Π5: Ανάλυση ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders analysis) που θα περιέχει τα εξής: 

 • Καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)  

• Ανάλυση πιθανών θεμάτων ενδιαφέροντος που θα έχει το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος  

• Πλάνο επικοινωνίας για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με αναφορά: - στα κύρια μηνύματα που θα 

πρέπει να μεταδοθούν - στα προτεινόμενα μέσα επικοινωνίας  

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου επικοινωνίας που θα είναι συμβατό με το συνολικό χρο-

νοδιάγραμμα προγράμματος (Π1)  

• Πρόταση τακτικής σταθερής επικοινωνίας με συνεργαζόμενους – εμπλεκόμενους φορείς 

 

Π6: Όλα τα επιμέρους κείμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, πρακτικά και λοιπά αρχεία που παράγονται 

από τον Σύμβουλο στα πλαίσια του έργου, όπως ενδεικτικά:  

• Παρουσιάσεις της νέας ΕΚΑΠΥ προς διαφορετικά κοινά  

• Επιμέρους άρθρα ή συνεντεύξεις που αφορούν το πρόγραμμα /προγράμματα 

• Κείμενα επικοινωνίας προς τρίτους σχετικά με το νέο ΕΚΑΠΥ 

 • Αναλύσεις στοιχείων για την τεκμηρίωση των επιμέρους δράσεων  

• Κείμενα επικοινωνίας με τον εξωτερικό σύμβουλο (NiCO) ή άλλους συμβούλους  

• Έρευνες βέλτιστων πρακτικών που τυχόν θα απαιτηθεί να επικοινωνηθούν και να διαχυθούν 

•  Δελτία Τύπου για επίτευξη αποτελεσμάτων κ.λ.π.  

 

Π7: Παροχή συμβουλευτικών προτάσεων στο στάδιο της υλοποίησης και έλεγχος ορθής εφαρμογής. 

• Διατήρηση του μητρώου κινδύνων (risk registry) και συνέχιση της διαχείρισης κινδύνων. 

• Συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων και επεξεργασία δεδομένων απαραίτητων για την υ-

λοποίηση προτάσεων του έργου σε μηνιαία βάση. 

• Υποβοήθηση στην εφαρμογή των συμβουλών της εταιρείας που έχει αναλάβει την εκπαίδευση και 

την παροχή τεχνογνωσίας. 

•  Έλεγχος ορθής εφαρμογής των προτάσεων του έργου που αποφασίζει η διοίκηση της ΕΚΑΠΥ.     
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Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά στο mail: ed_ygeia@mou.gr όπως 

και σε έντυπη μορφή (σε 2 αντίτυπα) εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήξη του χρονικού δια-

στήματος αναφοράς τους. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων αποδεικνύεται με τον α-

ριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.  

 

Συγκεκριμένα η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται ως ακολούθως:  

 Παραδοτέο 1 (Π1): Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες μετά την  ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης. Θα αναθεωρείται με σημαντική αιτιολόγηση μόνο μετά από σχετική από-

φαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου. 

 Παραδοτέο 2 (Π2): Το Παραδοτέο 2 επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο να υ-

ποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη συνέχεια 

ανά δύο μήνες (εν συνόλω 7 εκθέσεις min).  

 Παραδοτέο 3 (Π3): Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες μετά από 

κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του υποστηριζόμενου Προγράμ-

ματος. Στη λήξη του έργου, η συνολική εμπρόθεσμη τακτική υποβολή του παραδοτέου Π3 τεκ-

μηριώνεται στην υποβολή της τελικής έκθεσης. 

 Παραδοτέο 4 (Π4): Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αναθεώρηση μόνο του Μητρώου Κινδύνων 

(risk registry), που αποτελεί μέρος του Παραδοτέου 4, αν υπάρξει κάποια ουσιώδης μεταβολή. 

 Παραδοτέο 5 (Π5): Το Παραδοτέο 5 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπο-

γραφής της σύμβασης. 

 Παραδοτέο 6 (Π6): Το Παραδοτέο 6 επαναλαμβάνεται  σε διαδοχικές φάσεις, με το πρώτο να 

υποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στη συνέχεια 

ανά δύο μήνες. 

 Παραδοτέο 7 (Π7): Το παραδοτέο 7 υποβάλλεται σε τρεις διαδοχικές εκθέσεις, η πρώτη σε πέντε 

(5) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη συνέχεια σε 4 μήνες και μία 

στη τελική προθεσμία, ενώ σε μηνιαία βάση στην καθημερινή συνεργασία θα παρέχει επικαιρο-

ποιημένα στοιχεία και επεξεργασία δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση προτάσεων. 

 

Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής έργου (ΕΠΕ) 

(γνωμοδοτικό όργανο που λειτουργεί στο πλαίσιο Διοίκησης του Έργου από την Αναθέτουσα Αρχή) 

που συγκροτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.  

Έργο της (όπως αναλυτικότερα θα περιγραφεί στην Απόφαση) είναι όλες οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα άρθρα 219, 221 του Ν.4412/2016. Στο έργο της ΕΠΕ, επί των παραδοτέων, 

περιλαμβάνονται: 

•    ο έλεγχος της τήρησης των κατευθύνσεων και συστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής προς τον 

Ανάδοχο στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης  

•    ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των παραδοτέων που διαβιβάζονται σε αυτήν 

από την ΕΔΕΥΠΥ με αντιστοίχιση στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και την πρόοδο του έργου 

όπως παραλαμβάνεται. 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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•    η αξιολόγηση των παραδοτέων εντός 10 ημερών. Η ΕΠΕ σε περίπτωση μη αποδοχής του 

παραδοτέου οφείλει, συντάσσοντας πρακτικό, να ζητήσει αιτιολογημένα βελτιώσεις, στις οποίες 

πρέπει να προβεί ο ανάδοχος. Η προθεσμία εκ νέου (ή συμπληρωματικής) υποβολής του 

Παραδοτέου από  τον ανάδοχο ορίζεται σε 10 ημέρες.  

•     στο πρωτόκολλο παραλαβής η ΕΠΕ παραλαμβάνει το παραδοτέο και γνωμοδοτεί για το ύψος 

της τμηματικής πληρωμής με βάση τη σύμβαση και το παραληφθέν αντικείμενο. Ενδεχομένως 

γνωμοδοτεί για ποινικές ρήτρες. 

•     η διατύπωση γνώμης για ενδεχόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, μονομερώς από την 

υπηρεσία ή μετά από αίτημα του Αναδόχου που της διαβιβάζει η ΕΔΕΥΠΥ. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 

η ΕΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών 

ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Αν η ΕΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης ή ότι υπάρχουν επουσιώδεις παραλείψεις στο παραδοτέο είναι δυνατόν 

να το παραλάβει και συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 

που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 

επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Η ΕΠΕ στην περίπτωση της προσωρινής 

παραλαβής, μπορεί να ζητήσει την επανυποβολή του παραδοτέου με το επόμενο παραδοτέο, 

παρέχοντας τις απαιτούμενες κατευθύνσεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής 

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η ΕΠΕ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 

επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου/των υπηρεσιών από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 

με αποδοχή του ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια. 

Η ΕΔΕΥΠΥ μεριμνά για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής από το Αποφαινόμενο Όργανο 

που την εποπτεύει, για την έγκριση και καταβολή του τιμήματος που η ΕΠΕ γνωμοδοτεί εφ όσον δεν 

υπάρχει προφανές σφάλμα στο Πρακτικό ή ασυμφωνία με συμβατικό όρο.  
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Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την έκδοση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής από την 

ΕΠΕ. Το πρωτόκολλο αυτό εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (άρθρο 

219, Ν.4412/2016).  

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυητικές επιστολές 

προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

Ο τρόπος πληρωμής των παραδοτέων, μετά τη παραλαβή τους από την ΕΠΕ θα έχει ως εξής: 

 

Χρόνος υποβολής 
(από την υπογραφή 

της σύμβασης) 

Παραδοτέα Ποσοστό επί 

της τελικής 

αξίας (%) 

2 μήνες Π1       10% 

3 μήνες  Π2 (1Ο από 7)  Π4 Π5 Π6 (1Ο από 7)  22% 

5 μήνες  Π2 (2Ο από 7)    Π6 (2Ο από 7) Π7 (1Ο από 3) 20% 

7 μήνες  Π2 (3Ο από 7)    Π6 (3Ο από 7)  7% 

9 μήνες  Π2 (4Ο από 7)    Π6 (4Ο από 7) Π7 (2Ο από 3) 7% 

11 μήνες  Π2 (5Ο από 7)    Π6 (5Ο από 7)  7% 

13 μήνες  Π2 (6Ο από 7)    Π6 (6Ο από 7)  7% 

15 μήνες  Π2 (7Ο από 7) Π3   Π6 (7Ο από 7) Π7 (3Ο από 3) 20% 

Σύνολο 100% 

 

Δεν αντιστοιχίζονται διακριτά σε πληρωμή τυχόν αναθεωρήσεις του Π1 και Π4, εμπεριέχονται στη 

συνολική οικονομική προσφορά του αναδόχου (έως 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ). Η τελευταία πληρωμή 

αποδίδεται μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

Β.2.3 Ομάδα έργου. Ο υποψήφιος ανάδοχος / οικονομικός φορέας θα πρέπει να διαθέτει ομάδα 

έργου, που να αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) άτομα, που θα διαθέτουν αποδεδειγμένες γνώ-

σεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών ως προς το αντικείμενο 

του έργου.  

Ένας δε εξ αυτών θα υποδειχθεί ως υπεύθυνος έργου, με τα ζητούμενα προσόντα. Κάθε προσφέρων 

θα πρέπει να υποστηρίξει το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το ανθρώπινο δυναμικό για τη διοί-

κηση και την αποτελεσματική εκπόνηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

 Ο Υπεύθυνος έργου θα έχει τη συνολική ευθύνη για το έργο, θα πρέπει να έχει πτυχίο ΑΕΙ, επι-

θυμητή πιστοποίηση ή σχετικό μεταπτυχιακό (και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα), καθώς 

και  να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό αντικείμενο, να 

συντονίζει τα στελέχη της Ομάδας Έργου και να έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με την Αναθέ-

τουσα Αρχή και την ΕΚΑΠΥ. 

 Ο σύμβουλος (ή οι σύμβουλοι), θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΑΕΙ και αποδεδειγμένη τριετή εμπει-

ρία σχετική με το αντικείμενο. 
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 Στην ομάδα έργου θα υπάρχει 1 άτομο διοικητικής /γραμματειακής υποστήριξης 

Όλοι θα έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, ένας εξ όλων πολύ καλή. 

 

Για τα περιγραφέντα παραδοτέα έχουν προεκτιμηθεί με όρους πλήρους απασχόλησης κατ΄ελάχιστον 

7 πλήρεις μήνες για ΡΜ και από 16 ανθρωπομήνες για το σύμβουλο/συμβούλους και για στέλεχος για 

την γραμματειακή υποστήριξη, στο σύνολο της διάρκειας του έργου.  

Η σύνθεση της Ομάδας έργου στην τεχνική προσφορά δύναται να προβλέπεται ότι ενισχύεται με 

συμμετοχή στελεχών ,  συμβούλων διαφορετικής εξειδίκευσης, για να εργασθούν, όποτε απαιτείται 

και εντός του αντικειμένου του έργου, χωρίς υποχρεωτικά να υπερβαίνονται οι ζητούμενοι ανθρω-

πομήνες . 

Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου και τα στελέχη της Ομάδας Έργου μπορούν να αντικατασταθούν 

με ισοδύναμης γνώσης και εμπειρίας στελέχη μόνο μετά από έγκριση της αναθέτουσας αρχής και 

σύμφωνη γνώμη της  ΕΚΑΠΥ. 

 

Β.3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο και με τον τρόπο που απαιτεί η ΕΚΑ-

ΠΥ, η οποία θα συνεργάζεται και θα διαθέσει σχετικές πληροφορίες και δεδομένα στον ανάδοχο, από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

 

Β.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών του συμβούλου  ορίζεται σε 15 μήνες  από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια (βλ. 

παρ. Β.2.2 της παρούσας), παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπής παραλαβής του έργου με 

πρωτόκολλο Τμηματικής /Οριστικής παραλαβής. 

Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος δύναται να εγκριθεί 

αρμοδίως : 

 Μετά από αίτημα του αναδόχου όταν αυτό αιτιολογείται επαρκώς και έχει υποβληθεί πέντε 

ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 

 Μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή με επαρκή αιτιολόγηση 

 

Γ. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ και την ωφελούμενη ΕΚΑΠΥ (που είναι  

φορέας που θα λαμβάνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες), καθώς και όποιον άλλο φορέα ή άτομο που 

υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του παρόντος 

έργου. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή ΕΔΕΥΠΥ, δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης αιτιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν τη κάλυψη του παραπάνω συ-

νολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του για το υπόλοιπο ποσό. 

 

 

 

ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
1. Γλώσσα 

 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί 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 μετά-

φρασή 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 πρόσω-

πο 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. 

 

2. Εκτιμώμενη αξία 

Η εκτιμώμενη αξία του παρόντος έργου ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €), μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και συνολική δαπάνη εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

Στο ανωτέρω τίμημα περιλαμβάνεται το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών 

του Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου και ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλ-

λη απαίτηση έχει πέραν του ανωτέρω ποσού της συνολικής αμοιβής, όπως αυτό θα υποβληθεί στο 

έντυπο προσφοράς.  

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους στο 

πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με 

τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για παροχή υπηρεσιών συμβούλων για δράσεις εκπαίδευσης» 

της ΕΚΑΠΥ με κωδικό ΟΠΣ 5135365 (Υποέργο 1) στο Ε.Π. ΜΔΤ και τον προϋπολογισμό του 

προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας για το έτος 2022 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις 

πιστώσεις της κατηγορίας δαπάνης Β.3.1. Σύμβουλοι. 
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3. Εγγυήσεις  

 

Λόγω του γεγονότος ότι η Πρόσκληση απευθύνεται σε υποψήφιους αναδόχους, εγγεγραμμένους 

στον στο Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ δεν απαιτείται εγγύηση 

συμμετοχής (ν. 4412/2016 αρθρ. 72 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 αρθρ. 21).  

 

 

4. Λόγοι Αποκλεισμού 

 

Αποκλείεται από την παρούσα δημόσια σύμβαση ο προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον δεν 

συντρέχουν οι λόγοι εγγραφής του στο κατάλογο προμηθευτών της ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ (παρ. 4.3 της 

παρούσης) και εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του, ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 

λόγους: 

 

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

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της 

Ένωσης (ΕΕ C 195 τη 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 

(δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία 

επιρροής - μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 

4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 

2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των 

οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη 

κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις 

επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού 

Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 

και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την 

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία 

ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 

32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για 

τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 

141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139) 

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) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα (εμπορία 

ανθρώπων). 

 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

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

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

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατε-

θεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημε-

ρομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

 

4.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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α) όταν ο 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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 

έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 

και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που 

τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους 

του δεσμευτικού  κανονισμού. 

 

4.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

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

4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,   

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 

λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών 

κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 

τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 

δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο 

παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης 

πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός. 

 

4.4 Ο Οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

 

4.5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 4.1 και 4.3, εκτός της περίπτωσης β΄ αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για το σκοπό αυτόν, ο οικονομικός 

φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 

προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 

περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει 

λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που 

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις 

ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν 

επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-

πλαίσιο. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 

απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με 

τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή 

ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 

του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
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4.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 

ν. 4412/2016. 

 

4.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί  η κύρωση του οριζόντιου 

αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

5. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία, οι οικονομικοί 

φορείς θα πρέπει να έχουν εκτελέσει προσηκόντως κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (ήτοι από το 

έτος 2018 έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών) μία ή περισσότερες 

συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και 

να έχουν αθροιστικά αξία τουλάχιστον ίση με το 100% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς 

ΦΠΑ. 

 

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της σύμβασης, εφόσον 

ο αποδέκτης των υπηρεσιών ήταν αναθέτουσα αρχή, ή η ημερομηνία της βεβαίωσης ή του σχετικού 

τιμολογίου σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 

6. Αποδεικτικά μέσα  

6.1. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν ήδη με την υποβολή της προσφοράς τους 

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται κατωτέρω.   

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. 

 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 8 

της παρούσας. 

 

6.2. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.1 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του 

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

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

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

προϋποθέσεις, 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 4.1. 
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6.3. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.2 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να 

είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό 

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

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 4.2 

περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. ή βεβαίωση οφειλής από την 

ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης της παραγράφου 4.2 πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ ή βεβαίωση οφειλής από 

τον ΕΦΚΑ.  

iii) Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί 

δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

6.4. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 4.3 περ. β’ οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 

του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 

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

δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 

επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 

προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 

Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 

για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 

από το Γ.Ε.Μ.Η. 

 

6.5. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην λόγοι αποκλεισμού. 

 

6.6. Για την απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που 

δηλώθηκε κατά την εγγραφή τους στον Κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ 
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ΜΔΤ, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό /βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 

Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 

υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της παρούσας απαίτησης γίνονται 

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, 

εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

6.7. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 5 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν κατάλογο κυριότερων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, από τις οποίες να προκύπτει 

ότι ο φορέας έχει εκτελέσει κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (2018 έως και την ημερομηνία 

υποβολής της προσφοράς), ή για όσο χρόνο δραστηριοποιείται, μία ή περισσότερες συμβάσεις, οι 

οποίες θα πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης και να έχουν 

αθροιστικά αξία τουλάχιστον ίση με το 100% της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, χωρίς 

ΦΠΑ, για κάθε έτος.  

Ο κατάλογος θα πρέπει να περιέχει αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης 

της σύμβασης και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη για κάθε σύμβαση. 

Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τους λήπτες των σχετικών 

παραδόσεων, για τη διαπίστωση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των σχετικών στοιχείων που 

επικαλούνται οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς. 

 

 

6.8. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

του. 

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις 

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού 

φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες 

σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 

απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την 

οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν 

χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

6.9. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

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

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

7. Κριτήριο Ανάθεσης 

 

Η επιλογή του αναδόχου γίνεται με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς αποκλειστικά βάση της τιμής  

 

8. Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς 

 

8.1. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελ-

ληνική γλώσσα και να την υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ έως τις 22/08/2022 και ώρα 

17.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, ιδίως στα άρθρα 

36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση 

και εκτέλεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργα-

λείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης. Μετά  την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.   

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από 

τον φορέα όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. Δεν θα ληφθεί υπόψη προσφορά που θα 

υποβληθεί εκπρόθεσμα και δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει προηγμένη ηλεκτρο-

νική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο 

εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανο-
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νισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ. 

 

8.2. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για δώδεκα 

(12) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η ο-

ποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η ισχύς της προ-

σφοράς 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 χρονι-

κή διάρκεια. 

 

8.3. Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομι-

σθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις,  

α) είτε του άρθρου 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγρά-

φων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 

ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille, 

β) είτε του άρθρου 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων 

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα, 

γ) είτε του άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν.4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλε-

κτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν.4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρα-

κτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, 

στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του 

παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτεί-

ται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά 

είναι: 

α) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

β) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπη-

ρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύο-

νται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

γ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille) ή προ-

ξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσοτέρων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, η αναθέτουσα αρχή δύνανται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υπο-

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

 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 

5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έ-

χουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από 

την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 

καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 

νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβα-

ση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτι-

κός ν.4231/2014). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 

δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 

2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 

στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυ-

τό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγέ-

νειάς του.  

 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 

περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε 

ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

 

8.4. Στον ενιαίο ηλεκτρονικό φάκελο, οι υποψήφιοι θα πρέπει  να υποβάλλουν με την προσφορά 

τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ:  

 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνι-

κή Προσφορά», στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα εξής: 

• Το σύνολο των δικαιολογητικών της παραγράφου 6 της παρούσας πρόσκλησης.  

• Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη, η οποία να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της παρούσας πρόσκλησης, περί αποδοχής των όρων της παρούσας πρόκλησης. 

 Περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του υπό ανάθεση έργου, καθώς και 

κατάλογο των προσφερόμενων μελών της Ομάδας Έργου με περιγραφή των επαγγελματικών 

τους προσόντων (σύμφωνα με τη παρ. Β.2.3 της παρούσας), και ανάλυση των αναλογούντων 

ανθρωπομηνών συνολικά για κάθε κατηγορία στελέχους της Ομάδας. 

 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.  

Η οικονομική προσφορά που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου, θα υποβληθεί 

σε ευρώ (€) και περιλαμβάνει την αξία του έργου, τον αναλογούντα ΦΠΑ 24% και την συνολική τιμή 

για το έργο, αριθμητικώς και ολογράφως.  
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Η προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνει το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του 

αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του Έργου, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών σε ασφαλιστικά 

ταμεία οποιασδήποτε φύσης, ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της 

παρούσας ή εξ αφορμής αυτών. Δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφο-

ράς και εκτέλεσης της σύμβασης.  

 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 

εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του αναφέρει 

ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 

της συγκεκριμένης πληροφορίας.  

 

Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά 

αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στη συνέχεια μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν 

αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο pdf, τα οποία αποτελούν 

συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων αρχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφο-

ρών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της 

παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέ-

λους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσε-

ων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκλη-

ρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.  

 

9. Λόγοι Απόρριψης προσφοράς  

 

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 στην 

παρούσα, βλ. και ειδικότερα παράγραφο 7 «Τόπος, τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφοράς», 

7.Α «Περιεχόμενο (υπο)φακέλου δικαιολογητικά συμμετοχής» 7.Β «Περιεχόμενο (υπο)φακέλου 

τεχνικής και οικονομικής προσφοράς»), παρ. 3 «Εγγυήσεις», παρ.9 «Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών», παρ.10 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου», 

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 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  
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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 

παρούσας πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές του 

διακηρυχθέντος έργου. 

IV.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

10. Αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών - Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

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

Υπουργού Υγείας. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν 

ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να 

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο 

ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι 

μικρότερης των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, 

των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας 

της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 

εξακριβώσιμα. 

Η διαδικασία της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα λάβει χώρα ως εξής: 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά» των προσφερόντων. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 

αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 

μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους και την κατάταξη των 

προσφορών.  
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

Ε.Κ.Α.Α. απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο 

της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

γ) Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 

«Οικονομική Προσφορά» επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

11. Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει μία ενιαία απόφαση κατακύρωσης και την κοινοποιεί, μαζί με αντίγραφο 

όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, στους 

προσφέροντες  για να λάβουν γνώση. Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω 

απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των 

στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον ανάδοχο να 

προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του/τους προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου. 

Η υπογραφή της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

 

 

12. Επίλυση διαφορών 

 

α) Επίλυση διαφοράς η οποία τυχόν προκύψει στην προσυμβατική-διαγωνιστική διαδικασία ισχύουν 

οι διατάξεις του ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β) Για κάθε διαφορά που θα προκύψει κατά την διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης επιλύονται από 

το ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

13. 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 όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, 
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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. 

 

V. 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. 

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 21 του ν.4782/2021, το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (ήτοι ποσού 

2.976,00€), και κατατίθεται στην ΕΔΕΥΠΥ πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στοιχεία στο άρθρο 21του ν.4782/2021 και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο προαναφερθέν άρθρο.  

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. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος 

(PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ». 
 

 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 της πρόσκλησης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 

λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου 

εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ». 

» σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ……………………….. Πρόσκληση 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) 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος 

(PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ» 

 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 δώδεκα(12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

                                                                                             Ο Προσφέρων 

(Υπογραφή, Σφραγίδα της εταιρείας) 
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Αθήνα,  /…/2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΕΓΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ Γ “ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ” 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προ-

γράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της Ε-

ΚΑΠΥ» 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, … /…/2022,  μεταξύ των: 

Α. του Ελληνικού Δημοσίου, και ειδικότερα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υ-
γείας, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων, 10677, Αθήνα), νομί-
μως εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Υγείας κ. Πλεύρη Αθανάσιο 

καλουμένη εφ΄ εξής "η Αναθέτουσα Αρχή" και  

Β. του ………………………………..,   

 

 

 

καλουμένου εφ’  εξής  "ο Ανάδοχος" 

και έχοντας υπ’ όψη: 

1. Tο άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να», 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3. Το ΠΔ 68/2021 (ΦΕΚ 155/Α/31-8-2021) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υ-
πουργού και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. Αθανάσιου Πλεύρη στη θέση του Υπουρ-
γού Υγείας. 

4. Τη ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 62788/ΕΥΘΥ613 (ΦΕΚ 1885/Β/27-6-2016) για την αναδιάρθρω-
ση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη 
αρ. πρωτ. 65199/ΕΥΘΥ/20-6-2019 (ΦΕΚ 2557/Β/27-06-2019) ΚΥΑ περί Αντικατάστασης της 
προηγούμενης. 

5. Το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων Προμη-
θειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4782/2021 
(ΦΕΚ_36_Α_2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαι-
σίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας 
και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ει-
δικότερα άρθρ. 52 (παρ.2) περί Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω Καταλό-
γου Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών.  

6. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α): «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις». 

7. Toν ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/A) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τον ν. 4727/20 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νο-
μοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοι-
νωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις». 

9. Τη με αρ. πρ. 137675/ΕΥΘΥ 1016/19-12-2018 (ΑΔΑ ΨΡΡΕ465ΧΙ8-5ΩΚ) Αντικατάστα-
ση 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 
2014-200-Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»». 

10. Τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24-2-2017 ΥΑ περί Διαδικασιών Κατάρτισης Έ-
γκρισης, Ανάθεσης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουρ-
γίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών (ΦΕΚ Β/677/3-3-2017), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

11. Τη με αρ. πρωτ. 1526/31-5-2017 1η τροποποίηση του Π/Υ του προγράμματος Ενερ-
γειών Τεχνικής   Βοήθειας (Υποπρόγραμμα Α) τη με αρ. πρωτ. 3384/15-12-2017 2η τροπο-
ποίηση, τη με αρ. πρωτ. 2033/23-7-2018 (ΑΔΑ 6Χ44465ΧΙ8-9ΦΒ) 3η τροποποίηση, τη με 
αρ. πρωτ. 3059/29-11-2018 (ΑΔΑ 69ΑΗ465ΧΙ8-ΧΓΠ) 4η τροποποίηση αυτής για την Επιτελι-
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κή Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, τη με αρ. πρωτ. 1675/18-6-2019 (ΑΔΑ ΩΕΖΝ465ΧΙ8-
ΖΘΒ) 5η τροποποίηση του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, τη με αρ. πρωτ. 
953/7-5-2020 (ΑΔΑ ΩΡΗΟ46ΜΤΛΡ-ΨΟΝ) 6η τροποποίηση αυτής και τη με αρ. πρωτ. 
539/11-3-2021 (ΑΔΑ ΨΜΤ646ΜΤΛΡ-ΞΚ6) 7η τροποποίηση, και τη με αριθμ. πρωτ. 1562/10-
8-2021 (ΑΔΑ 6ΓΟ346ΜΤΛΡ-ΞΘ8) 8η τροποποίηση αυτής για την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας. 

12. Τη με αριθμ. Πρωτ. 2223/31-1-2022  (ΑΔΑ ΩΤ3Γ46ΜΤΛΡ-ΧΓ7) Απόφαση Ένταξης της 
πράξης «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5135365, με δικαιούχο την ΕΔΕΥΠΥ, μέσω Τεχνικής Βοή-

θειας, από την ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. 

13. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρ. …………………. (ΑΔΑ: 

…………….ΑΔΑΜ:………………..) για το έργο με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 
λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκ-
παίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ», προϋπολογισμού ύψους 74.400,00€ συμπεριλαμβανομέ-
νου του ΦΠΑ 24%. Η πρόσκληση έλαβε την απαιτούμενη δημοσιότητα (edespa-ygeia.gr, 
diavgeia, ΚΗΜΔΗΣ/ΕΣΗΔΗΣ). 
 

14. Την προσφορά του αναδόχου με αρ. πρ. ……………….., με την οποία γίνονται αποδε-

κτά το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο της σχετικής προαναφερόμενης Πρόσκλησης, 
ενώ συμπεριλαμβάνεται  ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ, καθώς και όλα 
τα προαπαιτούμενα της σχετ. ………… πρόσκλησης. 
 
15.   Την υπ’ αριθμ. ………. (ΑΔΑ:…………….. ΑΔΑΜ:…………..) Απόφαση Ανάθεσης του Υ-
πουργού Υγείας, για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λει-
τουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαί-
δευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ», στον ………………, με συνολικό προϋπολογισμό ………………. 
ευρώ (……………………€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

(ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ) 

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην ΕΚΑΠΥ για το έργο 
εκπαίδευσης των στελεχών της, μέσω της λειτουργίας και στελέχωσης Γραφείου Διαχείρισης 
Προγράμματος (PMO). Το PMO θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, ενώ ταυ-
τόχρονα θα διασφαλίζει και θα επιτρέπει την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού προγράμμα-
τος εκπαίδευσης, ως προς το χρόνο αλλά και τον προϋπολογισμό στο πλαίσιο του 
DGREFORM και της SRSS 
 
Το έργο συμβάλλει και υποστηρίζει και τους τρείς στόχους του ΕΠ, όπως αυτοί ορίζονται 
παρακάτω: 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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• Ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας 
διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή 
την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων. 
• Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυα-
σμό με συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματι-
σμού των υφιστάμενων διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώ-
ντας τη Διοίκηση πιο αποτελεσματική και αποδοτική. 
• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω της ορθολογικής 
κατανομής των ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκη-
σης καθώς και της παροχής αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο 
την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες. 
 
Αναλυτικότερα: 
1.Οι Στόχοι του Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) 
 Να παρέχει  στη Διοίκηση της ΕΚΑΠΥ τη διασφάλιση ότι οι επενδύσεις σε προγράμματα 

εκπαίδευσης και καλών πρακτικών θα επιτύχουν τους επιχειρησιακούς στόχους, τις απα-
ραίτητες οργανωτικές αλλαγές και θα πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα οφέλη 
εντός του συμφωνηθέντος προϋπολογισμού και των χρονικών πλαισίων. 

 Να επικαιροποιήσει και να παρακολουθεί την υλοποίηση του Project Management Plan 
όπως αυτό έχει παραδοθεί από την εταιρεία NI-CO στα πλαίσια του Project Initiation 
Document σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης, επικαιροποιώντας τον προγραμμα-
τισμό επιμέρους θεματικών αξόνων και εργασιών 

 Να ορίζονται σαφείς διακριτοί  ρόλοι και αρμοδιότητες στα μέλη του Project Owner και 
του Project Management Team 

 Να περιγράψει το εξωτερικό περιβάλλον και την επικοινωνία του Pr. Owner Team με 
τους συνεργαζόμενους φορείς  

 Να τεκμηριώνει και να επικαιροποιεί την κατάλληλη διαχείριση του προγράμματος με 
σαφείς γραμμές υπευθυνότητας από τον Διαχειριστή του Έργου έως τον Κάτοχο του 
Προγράμματος. 

 Να παρέχει τακτικές, σχετικές και ακριβείς αναφορές εποπτείας όλων των θεματικών α-
ξόνων και σχετικών εργασιών, αναφέροντας την πρόοδο των προγραμματισμένων ενερ-
γειών υλοποίησης, τα αποτελέσματα αυτών και τον βαθμό επίτευξης των στόχων του 
έργου και επισημαίνοντας τους κινδύνους και τα πιθανά εμπόδια ή πηγές καθυστέρησης 

 Να διασφαλίζει ότι οι διαχειριστές των  έργων χρησιμοποιούν συνεπή και τυποποιημένα 
συστήματα, διαδικασίες και τεκμηρίωση που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρα τα προ-
γράμματα μετασχηματισμού και τις δράσεις αυτών, και να επισημαίνει έγκαιρα τυχόν α-
ποκλίσεις. 

 
Το PMO θα είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση ότι η EKAΠY έχει την ικανότητα και τις δυνα-
τότητες να υλοποιήσει  όλα τα προγραμματισμένα έργα του προγράμματος, καταγράφοντας 
και αναφέροντας εγκαίρως τυχόν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις από το συνεχές monitoring 
του PMP και προτείνοντας εγκαίρως λύσεις επιτάχυνσης ή άρσης εμποδίων. 
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2. Το Έργο του PMO 
 Το PMO θα λειτουργεί ως κέντρο πληροφόρησης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τις θε-

ματικές ενότητες και τα έργα που υποστηρίζει. Προς τούτο θα συμπεριλάβει στην αναθε-

ώρηση/επικαιροποίηση του P.M.P. που έχει παραδοθεί από τη NI-CO, το πλαίσιο και τις 
διαδικασίες με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα περιβάλλοντα των έργων αφού προβεί 
σε σύντομη ανάλυση του καθενός. 

 Το PMO Θα προσθέσει αξία στα προγράμματα εκπαίδευσης – εφαρμογής καλών πρακτι-
κών μέσω της γνώσης, της εμπειρίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού του. Το PMO 
θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στο συντονισμό των θεματικών προγραμμάτων και σχετι-
κών έργων, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού αξιολογήσεων, με ενσωμάτω-
ση των συμπερασμάτων στα παραδοτέα του. 

 Το PMO έχει συμβουλευτικό-υποστηρικτικό advisory role στη Διοίκηση, με πρωταρχικό στόχο 

την υποβολή αιτημάτων, την συλλογή και την αναφορά πληροφοριών προγραμμάτων και έργων 
για ανώτερα στελέχη και διευθυντές 

 Το PMO θα παρέχει βασικές συμβουλές και παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, καθώς και 
πρότυπων για κοινά έγγραφα ή διαδικασίες 

 Το PMO με τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των στελεχών του, θα παρέχει στο 
πρόγραμμα συμβουλευτική έργου σε τομείς όπως business cases, risk management και 
διαχείριση ζητημάτων, και επίσης την δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών 
σε μεθόδους και εργαλεία τύπου MS Project ή παρόμοια εφαρμογή με την οποία θα γίνε-

ται η αναθεώρηση – επικαιροποίηση του Project Management Plan, θα παρακολουθείται η 
εκτέλεσή τους και θα τροφοδοτούνται οι μετέπειτα τακτικές εκθέσεις προόδου. 

 
3.  Συγκεκριμένες αρμοδιότητες του PMO: 

 προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων 
 αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση θεμάτων ΡΜΟ 
 εισήγηση για απαιτούμενους πόρους και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για παρά-

δειγμα, αξιοποίηση  επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου 
 έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση 
 προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα 
 διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,  

 συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας 
 παρακολούθηση υλοποίησης του Project Management Plan και ενδεχομένως  
     επικαιροποίησεις που θα απαιτηθούν, για τον προγραμματισμό υλοποίησης της      

εκπαίδευσης 

 υποβολή δίμηνων αναφορών σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος 
 επίλυση προβλημάτων 
 διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως 
 διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (επιλογή συστήματος virtual 

collaboration ή δια ζώσης επικοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΚΑΠΥ) 
 virtual collaboration ή δια ζώσης επικοινωνίας ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΚΑΠΥ) 
 
4. Δράσεις Έργου: 
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Με στόχο τη γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου και σχεδιασμό και υποστήρι-
ξη αναδιοργάνωσης του συγκεκριμένου ΝΠΙΔ, προτείνονται οι εξής δράσεις:  
• προετοιμασία εγγράφων έναρξης έργου ή άλλων εγγράφων 
• αξιολόγηση των επιλογών και υποβολή για έγκριση 
• εισηγήσεις για εξασφάλιση πόρων και εμπειρογνωμοσύνες, όπως απαιτείται, για παρά-

δειγμα, διορισμός επαγγελματικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου 
• έλεγχος αλλαγών μετά την έγκριση 
• προσδιορισμός και διαχείριση κινδύνων για το πρόγραμμα 
• διαχείριση του προϋπολογισμού του προγράμματος,  
• συντονισμός και ενίσχυση της ομαδικής εργασίας 
• υποβολή αναφοράς σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος  
• επίλυση προβλημάτων 
• Διασφάλιση ότι λαμβάνονται οι αποφάσεις εγκαίρως 
• διαχείριση επικοινωνιών με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
• υποστήριξη του έργου της ΕΚΑΠΥ στα πρώτα στάδια υλοποίησης μετά το τέλος των εκ-

παιδευτικών ενεργειών. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

(ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 

 Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΔΕΥΠΥ και την ωφελούμενη ΕΚΑΠΥ 
(που είναι  φορέας που θα λαμβάνει τις ωφελούμενες υπηρεσίες), καθώς και όποιον άλλο 
φορέα ή άτομο που υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκο-
πτη υλοποίηση του παρόντος έργου. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες, στον τόπο και με τον τρόπο που απαιτεί 
η ΕΚΑΠΥ, η οποία θα συνεργάζεται και θα διαθέσει σχετικές πληροφορίες και δεδομένα στον 
ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της σύμβασης αι-
τιολογημένα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο. 
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο πριν τη κάλυψη του παρα-
πάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματος του για το υ-
πόλοιπο ποσό. 
 
Για την επικοινωνία και την εν γένει συνεργασία κατά την υλοποίηση του έργου, ορίζονται 
ως εκπρόσωποι: 
α) από την Αναθέτουσα αρχή, η …………………. (mail:..................@mou.gr)  
β) από τον ανάδοχο, ο ……………, …………. (mail: …………………………) 
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ΑΡΘΡΟ 3 

(ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ) 

 
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν τα εξής: 
Π1: Επικαιροποιημένο σχέδιο έργου (P,M,P) και χρονοδιάγραμμα προγράμματος με βάση το 
αρχικό PMP που είχε υποβληθεί από τη NI-CO, το οποίο θα περιλαμβάνει:  
• Περιγραφή των επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση του συνολικού προγράμματος 
• Ορισμός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο 

ή εκ-παιδευτικό πρόγραμμα 
• Ορισμός υπευθύνων για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  
• Ορισμός εμπλεκόμενων μερών για την κάθε θεματική περιοχή και για το σχετικό έργο ή 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα καθώς διάκριση των υπευθυνοτήτων, ρόλων, αρμοδιοτήτων, 
επιπέδων λήψης αποφάσεων, συντονισμός και επικοινωνία 

• Απαιτούμενοι πόροι για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα  

• Αναμενόμενα αποτελέσματα για την κάθε θεματική περιοχή και σχετικό έργο ή εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα (περιγραφικά και μέσω δεικτών) 

• Αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ έργων  
• Χρονοδιάγραμμα σε μορφή gantt chart μέσω MS Project ή άλλο ανάλογο για το σύνολο 

των ενεργειών  
• Κρίσιμες ημερομηνίες (milestones) και κρίσιμη διαδρομή (critical path) έργου 
• Μέριμνα για επικοινωνία στα μέρη 
 
 
Π2: Πρότυπη αναφορά προόδου που θα χρησιμοποιείται και συμπληρώνεται για την παρα-
κολούθηση των επιμέρους ενεργειών σε δίμηνη βάση, όπου θα αναφέρονται:  
• Ενέργειες προηγούμενου διμήνου, πρόοδος επίτευξης (και μέσω δεικτών προόδου)  
• Προβλεπόμενες ενέργειες επόμενου διμήνου  
• Πρόοδος υλοποίησης κάθε ενέργειας  
• Συνολική πρόοδος έργου έναντι αναθεωρημένου P.M.P. και χρονοδιαγράμματος  
• Επίτευξη κρίσιμων ημερομηνιών (milestones) διμήνου  
• Λόγοι πιθανών καθυστερήσεων και προτάσεις αντιμετώπισης / επιτάχυνσης 
• Θέματα που έχουν προκύψει και προτάσεις επίλυσης των θεμάτων αυτών 
• Κρίσιμες προτάσεις για αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την Διοικούσα Επιτροπή 

του έργου 
Στο Π2 θα συμπεριλαμβάνεται το πλήθος των ανθρωπομηνών απασχόλησης της Ομάδας για 
το δίμηνο. 
 
Π3: Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και PMO και συναντήσεων επισκόπησης 
Προόδου όπου θα αναφέρονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):  
• Οι συμμετέχοντες  
• Τα κύρια σημεία συζήτησης  
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• Η αναφορά του PMO και οι τυχόν προτάσεις  
• Οι αποφάσεις που λήφθηκαν  
• Η επάρκεια πόρων και προγραμματισμένων χρηματοροών για την εκτέλεση του προ-

γράμματος 
• Οι επόμενες ενέργειες, οι υπεύθυνοι και οι ημερομηνίες εκτέλεσής τους  
• Πιθανή αναθεώρηση / επικαιροποίηση  του P.M.P μετά από σχετική απόφαση της Διοι-

κούσας Επιτροπής του Προγράμματος 
 
 
Π4: Έκθεση ανάλυσης κινδύνων για κάθε έργο, η οποία:  
• Θα καταγράφει σε μητρώο κινδύνων (risk registry) τους σημαντικούς κινδύνους υλοποί-

ησης για κάθε έργο  
• Θα τους χαρακτηρίζει και θα τους αξιολογεί ως προς: - την πιθανότητα να συμβεί    κά-

ποιο περιστατικό - το μέγεθος της επίδρασης κάποιου περιστατικού  
• Θα προτείνει ενέργειες αντιμετώπισης του κάθε κινδύνου  
• Θα προτείνει μηχανισμούς ανίχνευσης (triggers) για κάθε κίνδυνο  
• Θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε έκτακτες περιπτώσεις ώστε να 

κρατά ενήμερο το μητρώο κινδύνων του προγράμματος 
 
Π5: Ανάλυση ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders analysis) που θα περιέχει τα εξής: 
• Καταγραφή των εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)  
• Ανάλυση πιθανών θεμάτων ενδιαφέροντος που θα έχει το κάθε ενδιαφερόμενο μέρος  
• Πλάνο επικοινωνίας για κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με αναφορά: - στα κύρια μηνύματα 

που θα πρέπει να μεταδοθούν - στα προτεινόμενα μέσα επικοινωνίας  
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πλάνου επικοινωνίας που θα είναι συμβατό με το συ-

νολικό χρονοδιάγραμμα προγράμματος (Π1)  
• Πρόταση τακτικής σταθερής επικοινωνίας με συνεργαζόμενους – εμπλεκόμενους φορείς 
 
Π6: Όλα τα επιμέρους κείμενα, παρουσιάσεις, εκθέσεις, πρακτικά και λοιπά αρχεία που πα-
ράγονται από τον Σύμβουλο στα πλαίσια του έργου, όπως ενδεικτικά:  
• Παρουσιάσεις της νέας ΕΚΑΠΥ προς διαφορετικά κοινά  
• Επιμέρους άρθρα ή συνεντεύξεις που αφορούν το πρόγραμμα /προγράμματα 
• Κείμενα επικοινωνίας προς τρίτους σχετικά με το νέο ΕΚΑΠΥ 
• Αναλύσεις στοιχείων για την τεκμηρίωση των επιμέρους δράσεων  
• Κείμενα επικοινωνίας με τον εξωτερικό σύμβουλο (NiCO) ή άλλους συμβούλους  
• Έρευνες βέλτιστων πρακτικών που τυχόν θα απαιτηθεί να επικοινωνηθούν και να διαχυ-

θούν 
• Δελτία Τύπου για επίτευξη αποτελεσμάτων κ.λ.π.  
 
Π7: Παροχή συμβουλευτικών προτάσεων στο στάδιο της υλοποίησης και έλεγχος ορθής ε-
φαρμογής. 
• Διατήρηση του μητρώου κινδύνων (risk registry) και συνέχιση της διαχείρισης κινδύνων. 
• Συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων και επεξεργασία δεδομένων απαραίτητων για 

την υλοποίηση προτάσεων του έργου σε μηνιαία βάση. 
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• Υποβοήθηση στην εφαρμογή των συμβουλών της εταιρείας που έχει αναλάβει την εκ-
παίδευση και την παροχή τεχνογνωσίας. 

• Έλεγχος ορθής εφαρμογής των προτάσεων του έργου που αποφασίζει η διοίκηση της 
ΕΚΑΠΥ.     

 
Συγκεκριμένα η υποβολή των παραδοτέων θα γίνεται ως ακολούθως:  
• Παραδοτέο 1 (Π1): Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες μετά την  ημερομη-

νία υπογραφής της σύμβασης. Θα αναθεωρείται με σημαντική αιτιολόγηση μόνο μετά 
από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του έργου. 

• Παραδοτέο 2 (Π2): Το Παραδοτέο 2 επαναλαμβάνεται σε διαδοχικές φάσεις, με το πρώ-
το να υποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
και στη συνέχεια ανά δύο μήνες (εν συνόλω 7 εκθέσεις min).  

• Παραδοτέο 3 (Π3): Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες με-
τά από κάθε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του υποστηριζό-
μενου Προγράμματος. Στη λήξη του έργου, η συνολική εμπρόθεσμη τακτική υποβολή 
του παραδοτέου Π3 τεκμηριώνεται στην υποβολή της τελικής έκθεσης. 

• Παραδοτέο 4 (Π4): Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε αναθεώρηση μόνο του Μη-
τρώου Κινδύνων (risk registry), που αποτελεί μέρος του Παραδοτέου 4, αν υπάρξει κά-
ποια ουσιώδης μεταβολή. 

• Παραδοτέο 5 (Π5): Το Παραδοτέο 5 υποβάλλεται σε τρείς (3) μήνες μετά την ημερομη-
νία υπογραφής της σύμβασης. 

• Παραδοτέο 6 (Π6): Το Παραδοτέο 6 επαναλαμβάνεται  σε διαδοχικές φάσεις, με το πρώ-
το να υποβάλλεται σε τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, 
στη συνέχεια ανά δύο μήνες. 

• Παραδοτέο 7 (Π7): Το παραδοτέο 7 υποβάλλεται σε τρεις διαδοχικές εκθέσεις, η πρώτη 
σε πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και στη συνέχεια σε 
4 μήνες και μία στη τελική προθεσμία, ενώ σε μηνιαία βάση στην καθημερινή συνεργα-
σία θα παρέχει επικαιροποιημένα στοιχεία και επεξεργασία δεδομένων απαραίτητων για 
την υλοποίηση προτάσεων. 

 
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται από τον Ανάδοχο ηλεκτρονικά στο mail: ed_ygeia@mou.gr 
όπως και σε έντυπη μορφή (σε 2 αντίτυπα) εντός 15 εργασίμων ημερών από τη λήξη του 
χρονικού διαστήματος αναφοράς τους. Το εμπρόθεσμο της υποβολής των παραδοτέων α-
ποδεικνύεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένων της ΕΔΕΥΠΥ.  
Ο Ανάδοχος με αίτημά του, που θα συνοδεύεται από σχετική εισήγηση του θα μπορεί να αι-
τηθεί την τροποποίηση ημερομηνιών υποβολής παραδοτέων πριν την λήξη προθεσμίας υπο-
βολής τους μέχρι 20 ημερολογιακές ημέρες. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

(ΔΙΑΡΚΕΙΑ)  
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Η διάρκεια για την παροχή υπηρεσιών του συμβούλου  ορίζεται σε 15 μήνες  από την 
υπογραφή της σύμβασης. Το αντικείμενο του έργου διαρθρώνεται και παρακολουθείται 
σε καθορισμένα χρονικά πλαίσια, ενώ παραλαμβάνεται από αρμόδια επιτροπής παραλαβής 
του έργου με πρωτόκολλο τμηματικής/οριστικής παραλαβής. 

Στο χρονικό διάστημα υποβολής των παραδοτέων δεν συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι που 
απαιτούνται για την οριστική παραλαβή αυτών. 
 
Η τμηματική παράδοση των παραδοτέων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας 
σύμβασης. 
 
Το χρονοδιάγραμμα του έργου δύναται να μεταβάλλεται και να συναρτάται με τις ανάγκες 
υλοποίησης του έργου εκπαίδευσης των στελεχών της ΕΚΑΠΥ στα πλαίσιο του Structural 
Reform Support Service (SRSS). 
 
Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος, χωρίς πρόσθετο κόστος δύναται να εγκριθεί 
αρμοδίως : 
• Μετά από αίτημα του αναδόχου όταν αυτό αιτιολογείται επαρκώς και έχει υποβληθεί πέ-

ντε ημέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης 
• Μονομερώς από την αναθέτουσα αρχή με επαρκή αιτιολόγηση 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 

(ΤΙΜΗΜΑ) 

Το τίμημα για το έργο ορίζεται στο ποσό των …….. ευρώ (………………,00€), μη συμπεριλαμ-
βανομένου του Φ.Π.Α. 24% ποσού ……………………. ευρώ (…………….,00 €), ήτοι συνολικού 
προϋπολογισμού ποσού ……………………. ευρώ (……………………,00€) συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 
 
Στη συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την ε-
κτέλεση 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 χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινω-
νικού Ταμείου και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Το-
μέα» και ειδικότερα από τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη για παρο-
χή υπηρεσιών συμβούλων για δράσεις εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5135365 (Υποέργο 1) 
στο Ε.Π. ΜΔΤ με ενάριθμο 2022ΣΕ49110001 της ΣΑΕ Ε4911 του Υπουργείου Υγείας  
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Το έργο θα βαρύνει και τον προϋπολογισμό του προγράμματος Ενεργειών Τεχνικής Βοή-
θειας της ΕΔΕΥΠΥ για το έτος 2022 (Υποπρόγραμμα Α΄), και ειδικότερα τις πιστώσεις της 
κατηγορίας δαπάνης Β.3.1. Σύμβουλοι. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  6 

(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ /ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ) 

Η διοίκηση (διαχείριση έργου και οικονομική διαχείριση) της εκτέλεσης της Σύμβασης αυτής 
θα διενεργηθεί από την ΕΔΕΥΠΥ (Μονάδα Γ), η οποία και θα εισηγείται σχετικά για όλα τα 
ζητήματα που αφορούν την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυ-
τής.  

Η παρακολούθηση της υλοποίησης της Σύμβασης θα διενεργείται σε καθημερινή βάση από 
την ΕΚΑΠΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Αλυσίδας Διανομής της ΕΚΑΠΥ). Η ΕΚΑΠΥ θα εισηγείται 
σχετικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο έργο υποστήριξης και των σχετικών υπο-
χρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 
άνω όρων και ιδίως εισηγείται για ζητήματα που αφορούν σε αιτιολογημένη τροποποίηση 
του αντικειμένου και παρά-ταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016.  

Η αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΕΥΠΥ), με απόφασή της θα ορίσει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης, επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 
216 και 219 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του ν.4782/2021 

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 απευθύ-
νει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της 
σύμβασης. 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από 
τον επόπτη και την Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί για το έργο αυτό, σύμφωνα 
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.4412/2016, με μέλη προερχόμενα 
από την ΕΚΑΠΥ και την ΕΔΕΥΠΥ, σύμφωνα με τη σχήμα διοίκησης του έργου που κατατέ-
θηκε προς έγκριση του ΤΔΠ στην ΕΥΔ ΕΠ ΜΔΤ. 

Η Επιτροπή Παραλαβής θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκ-
πλήρωση 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 αντι-
κειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016. 
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Έργο της (όπως αναλυτικότερα θα περιγραφεί στην Απόφαση) είναι όλες οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τα άρθρα 219, 221 του Ν.4412/2016. Στο έργο της ΕΠΕ, επί των παρα-
δοτέων, περιλαμβάνονται: 

• ο έλεγχος της τήρησης των κατευθύνσεων και συστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής προς 
τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των όρων της σύμβασης  

• ο ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των παραδοτέων που διαβιβάζονται 
σε αυτήν από την ΕΔΕΥΠΥ με αντιστοίχιση στο συμβατικό οικονομικό αντικείμενο και 
την πρόοδο του έργου όπως παραλαμβάνεται. 

• η αξιολόγηση των παραδοτέων εντός 10 ημερών. Η ΕΠΕ σε περίπτωση μη αποδοχής του 
παραδοτέου οφείλει, συντάσσοντας πρακτικό, να ζητήσει αιτιολογημένα βελτιώσεις, στις 
οποίες πρέπει να προβεί ο ανάδοχος. Η προθεσμία εκ νέου (ή συμπληρωματικής) υποβο-
λής του Παραδοτέου από  τον ανάδοχο ορίζεται σε 10 ημέρες.  

• στο πρωτόκολλο παραλαβής η ΕΠΕ παραλαμβάνει το παραδοτέο και γνωμοδοτεί για το 
ύψος της τμηματικής πληρωμής με βάση τη σύμβαση και το παραληφθέν αντικείμενο. 
Ενδεχομένως γνωμοδοτεί για ποινικές ρήτρες. 

• η διατύπωση γνώμης για ενδεχόμενη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, μονομερώς 
από την υπηρεσία ή μετά από αίτημα του Αναδόχου που της διαβιβάζει η ΕΔΕΥΠΥ. 

 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας, η ΕΠΕ γνωμοδοτεί για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρρι-
ψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

Η παραλαβή των παραδοτέων θα πραγματοποιείται με την σύνταξη Πρωτόκολλου Παραλα-
βής (τμηματικά και οριστικό) από την Επιτροπή Παραλαβής, προκειμένου να εκκαθαρισθεί 
και να καταβληθεί το συμφωνηθέν τίμημα. 

Αν η ΕΠΕ κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης ή ότι υπάρχουν επουσιώδεις παραλείψεις στο παραδο-
τέο είναι δυνατόν να το παραλάβει και συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που 
αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδο-
τεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υ-
πηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετι-
κές ανάγκες. Η ΕΠΕ στην περίπτωση της προσωρινής παραλαβής, μπορεί να ζητήσει την ε-
πανυποβολή του παραδοτέου με το επόμενο παραδοτέο, παρέχοντας τις απαιτούμενες κα-
τευθύνσεις. 
 
Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 
λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 
οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 
της ως άνω απόφασης, η ΕΠΕ υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχό 
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μενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο ο-
ριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμό-
διου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν.4412/2016. 
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής 

Η ΕΔΕΥΠΥ μεριμνά για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής από το Αποφαινόμενο 
Όργανο που την εποπτεύει, για την έγκριση και καταβολή του τιμήματος που η ΕΠΕ γνωμο-
δοτεί, εφ όσον δεν υπάρχει προφανές σφάλμα στο Πρακτικό ή ασυμφωνία με συμβατικό 
όρο.  

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό 
διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του παραδο-
τέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο 
με παρατηρήσεις (πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής), θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συ-
ντελεστεί αυτοδίκαια (παρ.5 αρθρ. 219 ν 4412/2016).  

 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδό-
χου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. Οι εγγυητι-
κές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

Η επίβλεψη του έργου δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα, ανακρί-
βειες ή παραλείψεις που ενδεχομένως δεν θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης 
του έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

(ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

Ο τρόπος πληρωμής των παραδοτέων, μετά τη παραλαβή τους από την ΕΠΕ, σύμφωνα με 
τη πρόσκληση, καθορίζεται ως εξής: 
 

Χρόνος υ-

ποβολής 
(από την υπο-

γραφή της 

σύμβασης) 

Παραδοτέα Ποσοστό 

επί της 

τελικής 

αξίας 

(%) 

2 μήνες Π1       10% 

3 μήνες  Π2 (1Ο από 7)  Π4 Π5 Π6 (1Ο από 7)  22% 

5 μήνες  Π2 (2Ο από 7)    Π6 (2Ο από 7) Π7 (1Ο από 3) 20% 

7 μήνες  Π2 (3Ο από 7)    Π6 (3Ο από 7)  7% 

9 μήνες  Π2 (4Ο από 7)    Π6 (4Ο από 7) Π7 (2Ο από 3) 7% 

11 μήνες  Π2 (5Ο από 7)    Π6 (5Ο από 7)  7% 

13 μήνες  Π2 (6Ο από 7)    Π6 (6Ο από 7)  7% 

15 μήνες  Π2 (7Ο από 7) Π3   Π6 (7Ο από 7) Π7 (3Ο από 3) 20% 

Σύνολο 100% 

 
 
Η καταβολή των πληρωμών θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και του 
παραδοτέου του έργου, όπως αποτυπώνεται στην προσφορά του Αναδόχου και τη σύμβα-
ση, ως εξής: 
• Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π1 από την αρμό-

δια Επιτροπή Παραλαβής (κόστος ………. € χωρίς το ΦΠΑ).  
• Πληρωμή μετά την υποβολή τμηματική/οριστική παραλαβή κάθε τεύχους του Παραδοτέ-

ου Π2 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (κόστος …………….. € χωρίς το ΦΠΑ ανά 
τεύχος, σε σύνολο τευχών 7, σύνολο κόστους ………….€ χωρίς ΦΠΑ).  

• Πληρωμή σε δύο φάσεις (μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή τεύχους του Παρα-
δοτέου Π3 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής), την πρώτη 6 μήνες από την υπο-
γραφή της σύμβασης και την δεύτερη 6 μήνες μετά (συνολικό κόστος …………. € χωρίς 
το ΦΠΑ).    

• Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π4 από την αρμό-
δια Επιτροπή Παραλαβής  (κόστος ……………… € χωρίς το ΦΠΑ). Εφόσον υπάρξει ανάγκη 
αναθεώρησης του Μητρώου Κινδύνων, αυτή θα υποβληθεί χωρίς περαιτέρω κόστος. 

• Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του Παραδοτέου Π5 από την αρμό-
δια Επιτροπή Παραλαβής  (κόστος ……….. € χωρίς το ΦΠΑ) 
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• Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή του 7ου και τελικού τεύχους του 
Παραδοτέου Π6 από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (κόστος …………… € χωρίς το 
ΦΠΑ) 

• Πληρωμή μετά την υποβολή και οριστική παραλαβή κάθε τεύχους του Παραδοτέου Π7 
από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής (κόστος …….. € χωρίς το ΦΠΑ ανά τεύχος, σε 
σύνολο τευχών 3, σύνολο κόστος …………. € χωρίς το ΦΠΑ) 

 
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 επιβά-
ρυνση, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.  
 
Η ΕΔΕΥΠΥ, αφού παραλάβει το «Πρωτόκολλο Τμηματική ή Οριστικής Παραλαβής», από την 
αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, θα το διαβιβάσει στον Ανάδοχο και θα 
τον καλέσει να εκδώσει το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, το οποίο θα πρέπει να 
προσκομίσει, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να δρομολογηθεί η πληρω-
μή του.  
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

Η σύμβαση που θα υπογραφεί μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαι-
τείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και κατόπιν γνω-
μοδότησης της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, με Απόφαση του Οργάνου Διοίκησης. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

(ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ) 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να κα-
ταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
αρθρ. 133 του ν.4412/16 (εναρμόνιση με άρθρο 73 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις κατα-
στάσεις που αναφέρονται στην  παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου 73 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 υπο-
χρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωρι-

http://www.edespa-ygeia.gr/
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art73_1
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στεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 
258 της ΣΛΕΕ. 
Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, 
εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ. 5 ή της παρ. 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 
(Α΄115). 
 

 
ΑΡΘΡΟ 10 

(ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) 

 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την παροχή των 

συμφωνημένων υπηρεσιών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

(ΕΚΠΤΩΣΗ) 

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 Ανα-
θέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του Νόμου 4412/2016, και λύεται αυτόματα η παρούσα σύμβαση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

(ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ) 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει οποιοδήποτε από τα απορρέοντα από αυτή τη 
σύμβαση δικαιώματά του σε οποιοδήποτε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, χωρίς την προηγού-
μενη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής που παρέχεται μόνον εγγράφως. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

(ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ) 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως  προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητά του για την υλοποίηση του Έργου. 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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ΑΡΘΡΟ 14 

(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 
των όρων της παραγράφου 23 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 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 α 

πόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. 
Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδό 

 

τηση του προβλεπόμενου στις περιπτώ-σεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 
του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλ-
λως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση 
άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμε-
νο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

(ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 
συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 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 τή-
ρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προ-
σφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα  εκ των οποίων δύο (2) θα λάβει 
η Αναθέτουσα Αρχή  και ένα (1) ο Ανάδοχος. 

 

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των με-
ρών. Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (ως Παράρτημα αυτής), αποτελούν η Πρόσκληση 

http://www.edespa-ygeia.gr/
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Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (σχετ…..), η προσφορά του αναδόχου (σχετ…….) και η Υπ. Α-
πόφαση Ανάθεσης (σχετ……..).  Κάθε τροποποίηση της παρούσας είναι δυνατή μόνο μετά 
από έγγραφη συμφωνία των μερών. 

 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

1. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. ……………….. 
2. Η προσφορά του αναδόχου με αρ. πρ. …………………., με τη οποία γίνονται αποδεκτά το φυ-

σικό και το οικονομικό αντικείμενο της σχετικής προαναφερόμενης Πρόσκλησης, ………….. 
3. Η υπ’ αριθμ. ………… (ΑΔΑ: ……………….. ΑΔΑΜ: ………………) Απόφαση Ανάθεσης του Υπ. Υ-

γείας για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης 
Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ» 

στον ……………………………. 
 

 ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

 

           ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 

 
 

ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 
 

……………………….. 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 999712220
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): http://www.edespa-ygeia.gr/
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Οδός και αριθμός: ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 1 ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Ταχ. κωδ.: 10677
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΙΝΑΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2131500819
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: georpoul@mou.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Πρόσκληση PMO - Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
Υπουργείου Υγείας (ΕΔΕΥΠΥ)
Σύντομη περιγραφή:
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη 
λειτουργία Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος (PMO) για την υποστήριξη του έργου 
εκπαίδευσης στελεχών της ΕΚΑΠΥ
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

http://www.edespa-ygeia.gr/
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

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;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

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

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

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

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) 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) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) 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 σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

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 προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις έργων: εκτέλεση έργων του είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους 
που έχει προσδιοριστεί. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Περιγραφή
-

Ποσό
 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..

Αποδέκτες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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