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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
Πάτρα 21 Οκτωβρίου 2021
Αρ. Πρωτ: 290007/1842
ΠΡΟ:

Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 1269/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289982/15619/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ
Οικονομικισ Πολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.

ασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 1269/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ άνω
των ορίων για τθν παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2018–2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ
ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2018-2019 ΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029532), ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ
5029803)» του Ε.Π. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ του Σαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ
προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ/ FEAD)», προχπολογιςμόσ: 870.700,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Β)
υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Πρόεδροσ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

Παναγιώτησ ακελλαρόπουλοσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 60/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΙΚΣΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
τθν Πάτρα, ςιμερα τθν 20θ Οκτωβρίου 2021 θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε
τακτικι ςυνεδρίαςθ δια ηϊςθσ και με ταυτόχρονθ δυνατότθτα τθλεδιάςκεψθσ (e:Presence.gov.gr),
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:
292426/1856/15-10-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε
όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. τθ ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του
ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:

1.

ακελλαρόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (δια ηϊςθσ)

2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

7.

πθλιόπουλοσ Κωνςταντίνοσ- τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

8.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

9.

Κοντογιάννθσ Γεϊργιοσ - αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ (τθλεδιάςκεψθ)

10. Βοφλγαρθ–Πολονφφθ

Αμαλία

-

αναπλθρωματικό

μζλοσ

τθσ

Οικονομικισ

Επιτροπισ

(τθλεδιάςκεψθ)
11. Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα- αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ
(τθλεδιάςκεψθ)
Σθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ υμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ
Επιχείρθςθσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Σελϊνθσ (τθλεδιάςκεψθ).

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Σςοφμα Βαςιλικι και θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Πρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςησ 1269/2021
Ακολοφκωσ ο Πρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 6ο θζμα ημερήςιασ διάταξησ με τίτλο: «Α) Ζγκριςθ
των όρων τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν παροχι υνοδευτικϊν
Μζτρων 2018–2019 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των Πράξεων
«ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ
ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2018-2019 ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.
ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029532), ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ (ΚΩΔ. ΟΠ
5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029803)» του Ε.Π. Επιςιτιςτικισ
και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ του Σαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ/ FEAD)»,
προχπολογιςμόσ: 870.700,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.. Β) υγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν».

Ο Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ παρζκεςε
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289982/15619/14-10-2021 ειςιγθςι του ωσ Αντιπεριφερειάρχθσ Οικονομικισ
Πολιτικισ& Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε., θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Τισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Ρρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Την αριθμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΚ.79Β’/15.1.2021) απόφαςη του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνησ
Διοίκηςησ Ρελοποννήςου Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ.178/26.11.2020
απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου και με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 248595/27.12.2016 του
Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με την τροποποίηςη του Οργανιςμοφ Εςωτερικήσ Υπηρεςίασ τησ Ρεριφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ (ΦΕΚ.4309Β’/30.12.2016).
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομηθειϊν και
Υπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ.Α/9-3-2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίηςη και αναμόρφωςη του
ρυθμιςτικοφ πλαιςίου των δημοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυθμίςεισ προμηθειϊν ςτουσ το μείσ τησ άμυνασ
και τησ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για την ανάπτυξη, τισ υποδομζσ και την υγεία.
5. Τισ διατάξεισ του άρθρου 1 «Σκοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
6. Τισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
7. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
8. Την υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από 29/08/2019
πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Ρεριφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
9. Την υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
10. Την υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
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11. Την υπ. αριθ. 143/2019 (10η Συνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και 3
του Ν.3852/2010)».
12. Την υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςη του Ρεριφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ»
13. Τισ διατάξεισ τησ παρ. 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΤΑ α και β βαθμοφ και
Επιτροπήσ Ροιότητασ Ηωήσ ΟΤΑ α βαθμοφ» του Ν.4735/2020 (197Α/12-10-2020), που αντικατζςτηςε το άρθρο
176 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’) «Σχζδιο Καλλικράτησ» «αρμοδιότητεσ οικονομικήσ επιτροπήσ περιφερειϊν»
14. Την αριθμ. 186/2020 απόφαςη του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη του
Ρροχπολογιςμοφ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021». Θ απόφαςη αφοφ ελζγχθηκε ωσ
προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 2730/11.1.2021 (ΑΔΑ:6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςη του
ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Ρελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και Ιονίου.
15. του Κανονιςμοφ ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 11ησ Μαρτίου 2014
για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ, Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, L72,
12/03/2014,
16. του κατ’ εξουςιοδότηςη Κανονιςμοφ ΕΕ 532/2014 τησ Επιτροπήσ τησ 13ησ Μαρτίου 2014 για τη ςυμπλήρωςη
του κανονιςμοφ ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ
Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ, Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, L148, 20/05/2014.
17. τησ Εκτελεςτικήσ Απόφαςησ (ΕΕ) C(2014) 9803 final τησ 15ησ Δεκεμβρίου 2014 ςχετικά με την ζγκριςη του
Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και/ή Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για ςτήριξη από το Ταμείο
Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ για την Ελλάδα,
18. τησ υπ’ αριθμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ 1114/Β’/2015) Υπουργικήσ Απόφαςησ με θζμα «Σφςταςη Αρχήσ
Διαχείριςη του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ ή/και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ του Ταμείου
Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ Απόρων»,
19. τησ υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.19162/1277 (ΦΕΚ 1066/Β’/2015) Υπουργικήσ Απόφαςησ με θζμα «Καθοριςμόσ
ειςοδηματικϊν και περιουςιακϊν κριτηρίων των ωφελοφμενων του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ
(TEBA/FEAD)»,
20. τησ υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 (ΦΕΚ 1064/τ.Β’/05.06.2015) Υπουργικήσ Απόφαςησ με θζμα
«Ρροςδιοριςμόσ Κοινωνικϊν Συμπράξεων για την υλοποίηςη των παρεμβάςεων του Επιχειρηςιακοφ
Ρρογράμματοσ Ι «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το ΤΕΒΑ/FEAD»,
21. τησ υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (ΦΕΚ 1474/Β’/2017) Υπουργικήσ Απόφαςησ με θζμα «Καθοριςμόσ όρων
και προχποθζςεων ζνταξησ ωφελοφμενων Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ
Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (TEBA/FEAD)»,
22. τησ υπ’ αριθμ. 45/05-06-2015 Κοινήσ Υπουργικήσ Απόφαςησ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Υποδομϊν,
Ναυτιλίασ και Τουριςμοφ και Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ (ΦΕΚ 1137/Β/12-062015) «Ρλαίςιο υλοποίηςησ Ρράξησ Κεντρικϊν Ρρομηθειϊν, Τροφίμων και Βαςικήσ Υλικήσ Βοήθειασ που
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) μζςω του Επιχειρηςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ
Απόρουσ (ΤΕΒΑ/FEAD)»,
23. τησ υπ’ αριθμ. Δ26/οικ./54796/531 (ΦΕΚ 4233/Β’/2017) Υπουργικήσ Απόφαςησ «Κατανομή προχπολογιςμοφ
για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και
Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ
(ΤΕΒΑ)»,
24. τησ υπ’ αριθμ. Δ26/13/οικ.61620/848 (ΦΕΚ 4750/Β’/2017) Υπουργικήσ Απόφαςησ «Τροποποίηςη τησ υπ'
αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (ΦΕΚ1474/Β’/2017) υπουργικήσ απόφαςησ με θζμα: Καθοριςμόσ όρων και
προχποθζςεων ζνταξησ ωφελοφμενων Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ
Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (TEBA/FEAD)».
25. τησ υπ’ αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21-03-2018 Ρρόςκληςησ του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ
Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ για την υποβολή προτάςεων ςτο Ε.Ρ. Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ
Συνδρομήσ (ΕΡΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) που χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ(ΑΔΑ:ΩΕ4Θ465Θ1Ω-6ΨΓ).
26. τησ υπ. αριθμ. Δ13/οικ./23307/1597/23-04-2018 Τροποποίηςησ τησ υπ’ αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/ 1385/2103-2018 Ρρόςκληςησ (ΑΔΑ:75ΛΙ465Θ1Ω-078).
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27. τησ υπ’ αριθμ. 153/2018 απόφαςησ τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Ρολιτικήσ Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ για την υλοποίηςη του
Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ Σφμπραξησ τησ Ρεριφερειακήσ Ενότητασ Αιτωλοακαρνανίασ».
28. τησ υπ’ αριθμ. 154/2018 απόφαςησ τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Ρολιτικήσ Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ για την υλοποίηςη του
Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ Σφμπραξησ τησ Ρεριφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ».
29. τησ υπ’ αριθμ. 155/2018 απόφαςησ τησ Επιτροπήσ Αναπτυξιακήσ και Κοινωνικήσ Ρολιτικήσ Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ για την υλοποίηςη του
Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ Σφμπραξησ τησ Ρεριφερειακήσ Ενότητασ Θλείασ».
30. Τησ υπ’ αρ. πρωτ. 155732/1741/18-05-2018 Αίτηςησ Χρηματοδότηςησ Ρράξησ του Δικαιοφχου Ρεριφζρεια
Δυτικήσ Ελλάδοσ (Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ) προσ τη Διαχειριςτική Αρχή του ΕΡ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ζνταξη
τησ πράξησ ςτο Ε.Ρ. «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ
Απόρουσ (ΤΕΒΑ/FEAD).
31. τησ υπ’ αρ. πρωτ. 157318/390/21-05-2018 Αίτηςησ Χρηματοδότηςησ Ρράξησ του Δικαιοφχου Ρεριφζρεια
Δυτικήσ Ελλάδοσ (Ρ.Ε. ΑΧΑΙΑΣ) προσ τη Διαχειριςτική Αρχή του ΕΡ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ζνταξη τησ πράξησ ςτο
Ε.Ρ. «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ
(ΤΕΒΑ/FEAD).
32. τησ υπ’ αρ. πρωτ. 155847/2018/18-05-2018 Αίτηςησ Χρηματοδότηςησ Ρράξησ του Δικαιοφχου Ρεριφζρεια
Δυτικήσ Ελλάδοσ (Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ) προσ τη Διαχειριςτική Αρχή του ΕΡ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ζνταξη τησ πράξησ ςτο
Ε.Ρ. «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ για το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ
(ΤΕΒΑ/FEAD).
33. τησ υπ’ αριθμ. 628/13-6-2018 απόφαςησ του Γεν. Γραμματζα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ του Υπουργείου
Εργαςίασ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ για Ζνταξη τησ Ρράξησ «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029532 ςτο
Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:-ΩΛΚΣΟξ7Φ-ΟΩΩ).
34. τησ υπ’ αριθμ. 630/13-06-2018 απόφαςησ του Γεν. Γραμματζα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ του Υπουργείου
Εργαςίασ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ για Ζνταξη τησ Ρράξησ ««ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029643 ςτο Επιχειρηςιακό
Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:ΩΛΡΔΟΞ7Φ-2ΝΜ).
35. τησ υπ’ αριθμ. 629/13-06-2018 απόφαςησ του Γεν. Γραμματζα Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ του Υπουργείου
Εργαςίασ Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ και Κοινωνικήσ Αλληλεγγφησ για Ζνταξη τησ Ρράξησ ««ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029803 ςτο Επιχειρηςιακό
Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ:9Λ89ΟΞ7Φ-ΜΓΒ).
36. τησ υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη
αποδοχήσ και υλοποίηςησ τησ Ρράξησ Αποκεντρωμζνεσ Ρρομήθειεσ Τροφίμων και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ,
Διοικητικζσ Δαπάνεσ και Ραροχήσ Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 Κοινωνική Σφμπραξη Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
με κωδικό ΟΡΣ: 5029532 η οποία εντάχθηκε ςτο Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ
Συνδρομήσ του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ TEBA - FEAD 2014-2020).
37. τησ υπ’ αριθμ. 102/2018 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη
αποδοχήσ και υλοποίηςησ τησ Ρράξησ Αποκεντρωμζνεσ Ρρομήθειεσ Τροφίμων και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ,
Διοικητικζσ Δαπάνεσ και Ραροχήσ Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 Κοινωνική Σφμπραξη Ρ.Ε. Αχαΐασ με κωδικό
ΟΡΣ: 5029643 η οποία εντάχθηκε ςτο Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ
του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ TEBA - FEAD 2014-2020).
38. τησ υπ’ αριθμ. 103/2018 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα «Ζγκριςη
αποδοχήσ και υλοποίηςησ τησ Ρράξησ Αποκεντρωμζνεσ Ρρομήθειεσ Τροφίμων και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ,
Διοικητικζσ Δαπάνεσ και Ραροχήσ Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018-2019 Κοινωνική Σφμπραξη Ρ.Ε. Θλείασ με κωδικό

Σελίδα 5 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ
ΟΡΣ: 5029803 η οποία εντάχθηκε ςτο Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ
του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ TEBA - FEAD 2014-2020),
39. τησ υπ. αριθμ. Δ13/οικ./20608/469/31-05-2019 (ΦΕΚ 1990/Β/31-05-2019) ΚΥΑ για την «Τροποποίηςη του
προχπολογιςμοφ, τησ πράξησ με τίτλο «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ
ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019» ςτο πλαίςιο του
Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ, το οποίο χρηματοδοτείται από το
Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) και παράταςη λήξησ φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου αυτήσ»,
40. τησ υπ. αριθμ. 467 Οικ./26-03-2021 απόφαςησ του Υπουργοφ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποθζςεων (ΑΔΑ:
ΩΘΕΙΟΞ7Φ-ΞΟΤ), ςφμφωνα με την οποία η λήξη του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων Ρράξεων
παρατείνεται ζωσ την 31/12/2022,
41. τησ υπ. αριθ. 15/22-01-2020 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη
Α. αποδοχήσ του τροποποιημζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (7.244.332,35€) τησ πράξησ με τίτλο
«ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΔΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με Κωδικό ΟΡΣ
5029532 ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) και υλοποίηςη τησ πράξησ
αυτήσ Β. αναγκαιότητασ διενζργειασ δαπάνησ για τη ςφναψη ςυμβάςεων για το ζργο: «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029532, που εντάχθηκε ςτο
Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 7.244.332,35 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α.» και Γ. του τρόπου δημοπράτηςησ του εν λόγω ζργου με την διαδικαςία του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τησ παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016».
42. τησ υπ. αριθ. 14/22-01-2020 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη
Α. αποδοχήσ του τροποποιημζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (10.073.290,38€) τησ πράξησ με τίτλο
«ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΔΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε.ΑΧΑΪΑΣ με κωδικό ΟΡΣ 5029643 ςτο
πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) υλοποίηςη τησ πράξησ αυτήσ.
Β. αναγκαιότητασ διενζργειασ δαπάνησ για τη ςφναψη ςυμβάςεων για το ζργο: «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029643, που εντάχθηκε ςτο
Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 10.073.290,38 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Ρ.Α. και Γ. του τρόπου δημοπράτηςησ του εν λόγω ζργου με την διαδικαςία του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τησ παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016».
43. τησ υπ. αριθ. 16/22-01-2020 απόφαςησ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με θζμα: «Ζγκριςη
Α. αποδοχήσ του τροποποιημζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (6.216.334,58€) τησ πράξησ με τίτλο
«ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΔΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019» -ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ με Κωδικό ΟΡΣ 5029803 ςτο
πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ, το οποίο
χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) και υλοποίηςη τησ πράξησ
αυτήσ. Β. αναγκαιότητασ διενζργειασ δαπάνησ για τη ςφναψη ςυμβάςεων για το ζργο: ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ Ρ.Ε.ΘΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΡΣ 5029803, που εντάχθηκαν ςτο
Επιχειρηςιακό Ρρόγραμμα «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ» του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ
προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 6.216.334,58 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ και
Γ. του τρόπου δημοπράτηςησ του εν λόγω ζργου με την διαδικαςία του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω
των ορίων, τησ παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016»,
44. του Οδηγοφ Εφαρμογήσ του Επιχειρηςιακοφ Ρρογράμματοσ Ι Επιςιτιςτικήσ ή και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ
(ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ όπωσ τροποποποιήθηκε και ιςχφει (6η ζκδοςη – Ιανουάριοσ 2021).
45. του Οδηγοφ Δημοςιότητασ και Επικοινωνίασ του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ),
46. των εγκεκριμζνων Τεχνικϊν Δελτίων Ζργων και τησ κατανομήσ προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων Ρράξεων,
όπωσ τροποποιήθηκαν και ιςχφουν,
Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την:
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1. Ζγκριςη των όρων διενζργειασ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για την παροχή Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018–
2019 τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των Ρράξεων «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΩΝ 2018-2019 ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029532), ΤΘΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029643) ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ.
ΟΡΣ 5029803)» του Ε.Ρ. Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Υλικήσ Συνδρομήσ του Ταμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ
τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ/ FEAD)», προχπολογιςμόσ: 870.700,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.,
2. Ζγκριςη των επιςυναπτόμενων τευχϊν του διαγωνιςμοφ ήτοι:

Την διακήρυξη του ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτήματα τησ.
 Την περίληψη διακήρυξησ για την δημοςίευςη ςτην Επίςημη Εφημερίδα τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ (Ε.Ε.Ε) και
ςτον Ελληνικό τφπο.
3. Τη ςφςταςη επιτροπήσ αποςφράγιςησ και αξιολόγηςησ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ αποτελοφμενη
από τουσ κάτωθι:
Τακτικά Μζλη:
1. Ηερβοφ Ανδριάνα, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ
2. Ραππά Μαρία, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
3. Λαυρζντησ Βαςιλειάδησ, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
Αναπληρωματικά Μζλη:
1. Τςάτςαρη Μαργαρίτα, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, ωσ αναπληρϊτρια πρόεδροσ
2. Αναςταςόπουλοσ Ραναγιϊτησ, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
3. Οικονόμου Πλγα, υπάλληλοσ τησ Ρεριφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ
Θ Ρράξη ςυγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ). Θ δημόςια
δαπάνη τησ Ρράξησ είναι εγγεγραμμζνη ςτο Ρρόγραμμα Δημοςίων Επενδφςεων (Συλλογική Απόφαςη Ζνταξησ,
αριθ. ενάριθ. ζργου Ε0938).
Κοινωνική Σύμπραξη
Κωδικός MIS
Κωδικός Πράξης ΣΑ
ΚΑΕ ανά Π.Ε.
Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ
Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ

5029532
5029643
5029803

2018ΣΕ09380012
2018ΣΕ09380014
2018ΣΕ09380013

02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297
02.03.071.9919.01.0037

Θ διακήρυξη και η περίληψη τησ διακήρυξησ ζχουν ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥNΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ψαχ. Δ/νςθ
: Υανεπιςτθμίου 254, Ξτίριο Βϋ
Ψαχ. Ξϊδ.
: 26443, Υάτρα
Υλθροφορίεσ
: Π. Διαμαντοποφλου
Ψθλζφωνο
: 2613 613411
Fax
: 2613 613333
Ε-mail
: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Α/Α Χυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ: ……………...

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ
«Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018–2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ
των Ρράξεων «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019 ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ
Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ
5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ Ρ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029803)» του Ε.Ρ. Επιςιτιςτικισ και
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ/ FEAD)», με
κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ
ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ.
ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ:

Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ των Υράξεων «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ
ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ
ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019 ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε.
ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε.
ΑΧΑΝΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ.
ΣΥΧ 5029803)» του Ε.Υ. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/ FEAD)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ:

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

870.700,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α.
702.177,42 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΗΗ ΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ
ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ

Επωνυμία

Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

Αρικμόσ Φορολογικοφ Πθτρϊου (Α.Φ.Π.)

997824337

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

Υανεπιςτθμίου 254, Ξτίριο Βϋ

Υόλθ

Υάτρα

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

26443

Χϊρα

Ελλάδα

Ξωδικόσ ΡUTS

EL63 [EL631, EL632, EL633]

Ψθλζφωνο

+30 2613 613411

Φαξ

+30 2613 613333

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο (e-mail)

m.diamantopoulou@pde.gov.gr

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ

Παρία Διαμαντοποφλου

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)

www.pde.gov.gr

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ/ Ωποτομζασ
Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΣΨΑ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του άρκρου 14 του ν. 4270/14.
Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.
Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εμπίπτει ςτθν κατθγορία των Γενικϊν Δημόςιων
Τπηρεςιϊν, κατά τθν κατθγοριοποίθςθ τθσ παρ. 1.5 του Ψμιματοσ Λ του Υαραρτιματοσ II του Εκτελεςτικοφ
Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296).
Στοιχεία Επικοινωνίασ
α)
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
β)
Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΧΘΔΘΧ
Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΧΘΔΘΧ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Υφλθ
(www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
γ)
Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από:
τθν προαναφερκείςα Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL): www.pde.gov.gr (ενότθτα Ενθμζρωςθ
 Υροκθρφξεισ).
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1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ

Είδοσ διαδικαςίασ
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1
Θ Υράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ). Θ δθμόςια
δαπάνθ τθσ Υράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Χυλλογικι Απόφαςθ
Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου Ε0938).
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ
Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ
Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ

Κωδικόσ MIS

Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ

ΚΑΕ ανά Ρ.Ε.

5029532
5029643
5029803

2018ΧΕ09380012
2018ΧΕ09380014
2018ΧΕ09380013

02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297
02.03.071.9919.01.0037

Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι υπ. αρικμ. ……………………………………………………………
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Υράξθ: «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ
ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019 ΨΘΧ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ
Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029803)» θ
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» με
βάςθ τισ Αποφάςεισ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 628/13-6-2018 (ΞΧ ΥΕ Αιτωλοακαρνανίασ), 630/13-6-2018 (ΞΧ
ΥΕ Αχαΐασ) και 629/13-6-2018 (ΞΧ ΥΕ Θλείασ) του Γενικοφ Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. 2 Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ απόρουσ – ΨΕΒΑ/
FEAD) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ3.
Θ κατανομι τθσ δαπάνθσ ανά Υεριφερειακι Ενότθτα παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί:
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ
Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ
Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ

1.3

Κωδικόσ MIS
5029532
5029643
5029803

Ρροχπολογιςμόσ
(χωρίσ ΦΡΑ)
217.675,00 €
301.936,29 €
182.566,13 €
702.177,42 €

Ρροχπολογιςμόσ
(ςυμπ. ΦΡΑ)
269.917,0 €
374.401,00 €
226.382,00 €
870.700,0 €

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ

Ψο αντικείμενο του ζργου «Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ
1

Ψο περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Υρβλ. παρ. 2 περ.η του άρκρου 53 του ν.4412/16 όπωσ
διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21)
2
Χυμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ.
3
Χυμπλθρϊνονται αναλόγωσ με το είδοσ τθσ χρθματοδότθςθσ και το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο (πχ ν. 4314/2014)
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ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019 ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ
(ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029803)» του Ε.Υ.
Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ
(ΨΕΒΑ/ FEAD)» είναι θ παροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ και των κοινωνικϊν ζκτακτων αναγκϊν των απόρων/ ωφελοφμενων του ΨΕΒΑ με πιο ενεργό
και βιϊςιμο τρόπο. Ψα Χυνοδευτικά Πζτρα ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
πλθκυςμοφ των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ, Θλείασ με απϊτερο
ςκοπό τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ και των παραγόντων που τουσ επθρεάηουν, ςυμβάλλοντασ ςτθν
καλι ψυχικι υγεία τουσ και ςτθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV)4:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CPV
[79315000-5]
[79415200-8]
[79634000-7]
[79951000-5]
[85300000-2]
[85312300-2]
[85320000-8]
[92000000-1]
[92331210-5]
[80000000-4]

Ρεριγραφι
Ωπθρεςίεσ κοινωνικϊν ερευνϊν
Ωπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ
Ωπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ ςε κζματα ςταδιοδρομίασ
Ωπθρεςίεσ οργάνωςθσ ςεμιναρίων
Ωπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ
Ωπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ και παροχισ ςυμβουλϊν
Ξοινωνικζσ υπθρεςίεσ
Ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ υπθρεςίεσ
Ωπθρεςίεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν
Ωπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο του ζργου. Δεν είναι δυνατι θ τμθματικι υποβολι προςφορϊν.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 702.177,42 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ
24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ: 870.700,00 €).
Χφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. Δ.Α. ΨΕΒΑ: 467 Σικ./26-03-2021 απόφαςθ του Ωπουργοφ Εργαςίασ και
Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων (ΑΔΑ: ΩΚΕΛΣ7Φ-ΣΨ), θ λιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων
Υράξεων παρατείνεται ζωσ τθν 31/12/2022 και ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. Δ13/οικ./20608/469/31-052019 ΞΩΑ (ΦΕΞ 1990/Β/31-05-2019) θ λιξθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων Υράξεων
παρατείνεται ζωσ τθν 31/12/2023.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ του
φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων πράξεων, ιτοι τθν 31θ/12/2022.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ.

4

Χφμφωνα με τον ΞΑΡΣΡΛΧΠΣ (ΕΞ) αρικ. 213/2008 ΨΘΧ ΕΥΛΨΦΣΥΘΧ τθσ 28θσ Ροεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει
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1.4

Θεςμικό πλαίςιο

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ5:
-

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ
Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

-

του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ,
των κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37

-

του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ολοκλθρωμζνο
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Ξϊδικα Ρόμων για το
Ελεγκτικό Χυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ»
και ιδίωσ των άρκρων 324-337

-

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,

-

του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και
τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε
τισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυµβουλίου τθσ 16θσ
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και
λοιπζσ διατάξεισ»

-

του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Ξανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Υ.Υ.»

-

τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 (Β’ 1781) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ με
κζμα: «Φφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ)»

-

τθσ με αρ. 64233/08.06.2021 (Β’ 2453/09.06.2021) Ξοινισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν
ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων
(ΕΧΘΔΘΧ)».

-

τθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 60967 Ε 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Θλεκτρονικι Ψιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των
Δθμόςιων Χυμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44)

-

τθσ αρικμ. 63446/2021 Ξ.Ω.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Ξακοριςμόσ Εκνικοφ Πορφότυπου θλεκτρονικοφ
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Χυμβάςεων».

-

του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο (Γ.Ε.ΠΘ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ
Επιμελθτθριακισ Ρομοκεςίασ»

-

του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 85 επ.

5

Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν κείμενθ νομοκεςία,
όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Χε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ
υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ προςαρμογισ των εν λόγω όρων.
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-

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Σδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»

-

του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»

-

τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α’ 107) «Υροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Σδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,

-

του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Σδθγίασ 2012/17 του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Ρομοκεςία τθσ
Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία»

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ»

-

του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ
των άρκρων 1, 2, 7, 11 και 13 ζωσ 15,

-

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Υνευματικι Λδιοκτθςία, Χυγγενικά Δικαιϊματα και Υολιτιςτικά Κζματα»,

-

του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΞ και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα
και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ
(Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων) (Ξείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον
ΕΣΧ) OJ L 119,

-

του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ
του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ
Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ»,

-

του Ρ. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν
Υροςϊπων και Ωπθρεςιϊν του Δθμοςίου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του Υ.Δ. 318/1992 (ΑΜ61)
και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.

-

του Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ 87/Α/07-06-2010) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,

-

τθσ αρικμ. 853/8.1.2021 (ΦΕΞ.79Β’/15.1.2021) απόφαςθσ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Υελοποννιςου Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπ’
αρικ.178/26.11.2020 απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου και με τθν οποία τροποποιείται θ υπ’
αρικ. 248595/27.12.2016 του Γενικοφ Γραμματζα, ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Σργανιςμοφ
Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΞ.4309Β’/30.12.2016).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 313/2019 απόφαςθσ του Υολυμελοφσ Υρωτοδικείου Υατρϊν, με τθν οποία
ανακθρφχκθκαν ο Υεριφερειάρχθσ και οι Υεριφερειακοί Χφμβουλοι τθσ ΥΔΕ για τθν περίοδο 2019-
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2023 και το από 29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου περιφερειακισ
περιόδου από 1-9-2019 ζωσ και 31-12-2023,
-

τθσ υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΞ.715/τ.ΩΣΔΔ/7-9-2020) απόφαςθσ του Υεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Σριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΞ 4372/Β/05-10-2020) απόφαςθσ του Υεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Πεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Υεριφερειακοφσ Χυμβοφλουσ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.

-

του Ξανονιςμοφ ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 11 θσ Παρτίου
2014 για το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ, L72, 12/03/2014,

-

του κατ’ εξουςιοδότθςθ Ξανονιςμοφ ΕΕ 532/2014 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ Παρτίου 2014 για τθ
ςυμπλιρωςθ του κανονιςμοφ ΕΕ 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου για το
Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ, Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
L148, 20/05/2014.

-

τθσ Εκτελεςτικισ Απόφαςθσ (ΕΕ) C(2014) 9803 final τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2014 ςχετικά με τθν ζγκριςθ
του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και/ι Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ για ςτιριξθ από το
Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ για τθν Ελλάδα,

-

τθσ υπ’ αρικμ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΞ 1114/Β’/2015) Ωπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «φςταςη
Αρχήσ Διαχείριςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Επιςιτιςτικήσ ή/και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ
του Σαμείου Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ Απόρων»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. Δ23/οικ.19162/1277 (ΦΕΞ 1066/Β’/2015) Ωπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Καθοριςμόσ
ειςοδηματικϊν και περιουςιακϊν κριτηρίων των ωφελοφμενων του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ
«Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ
(TEBA/FEAD)»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. Δ23/οικ.23761/1507/27-05-2015 (ΦΕΞ 1064/τ.Β’/05.06.2015) Ωπουργικισ Απόφαςθσ
με κζμα «Προςδιοριςμόσ Κοινωνικϊν υμπράξεων για την υλοποίηςη των παρεμβάςεων του
Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Ι «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ για το ΣΕΒΑ/FEAD»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. Δ23/οικ.17108/875 (ΦΕΞ 1474/Β’/2017) Ωπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Καθοριςμόσ
όρων και προχποθζςεων ζνταξησ ωφελοφμενων Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και
Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (TEBA/FEAD)»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. 45/05-06-2015 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Σικονομίασ, Ωποδομϊν,
Ραυτιλίασ και Ψουριςμοφ και Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (ΦΕΞ
1137/Β/12-06-2015) «Πλαίςιο υλοποίηςησ Πράξησ Κεντρικϊν Προμηθειϊν, Σροφίμων και Βαςικήσ
Τλικήσ Βοήθειασ που χρηματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ)
μζςω του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ για το Σαμείο
Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ/FEAD)»,

-

τθσ υπ’ αρικμ. Δ26/οικ./54796/531 (ΦΕΞ 4233/Β’/2017) Ωπουργικισ Απόφαςθσ «Κατανομή
προχπολογιςμοφ για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ
Προγράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Σαμείο
Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ)»,

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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-

τθσ υπ’ αρικμ. Δ26/13/οικ.61620/848 (ΦΕΞ 4750/Β’/2017) Ωπουργικισ Απόφαςθσ «Σροποποίηςη τησ
υπ' αριθμ. Δ23/οικ.17108/875 (ΦΕΚ1474/Β’/2017) υπουργικήσ απόφαςησ με θζμα: Καθοριςμόσ όρων
και προχποθζςεων ζνταξησ ωφελοφμενων Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ
Τλικήσ υνδρομήσ για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (TEBA/FEAD)».

-

τθσ υπ’ αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/1385/21-03-2018 Υρόςκλθςθσ του Ωπουργείου Εργαςίασ,
Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για τθν υποβολι προτάςεων ςτο Ε.Υ.
Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ (ΕΥΕΒΩΧ) του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) που χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ(ΑΔΑ:ΩΕ4Θ465Κ1Ω-6ΨΓ).

-

τθσ υπ. αρικμ. Δ13/οικ./23307/1597/23-04-2018 Ψροποποίθςθσ τθσ υπ’ αρ. πρωτ. Δ13/οικ./17354/
1385/21-03-2018 Υρόςκλθςθσ (ΑΔΑ:75ΟΛ465Κ1Ω-078).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 153/2018 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ
Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ
για την υλοποίηςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ
για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ φμπραξησ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αιτωλοακαρνανίασ».

-

τθσ υπ’ αρικμ. 154/2018 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ
Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ
για την υλοποίηςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ
για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ φμπραξησ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ».

-

τθσ υπ’ αρικμ. 155/2018 απόφαςθσ τθσ Επιτροπισ Αναπτυξιακισ και Ξοινωνικισ Υολιτικισ
Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςη υποβολήσ πρόταςησ χρηματοδότηςησ
για την υλοποίηςη του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ "Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ
για το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ για τουσ απόρουσ (TEBA - FEAD) τησ Κοινωνικήσ φμπραξησ τησ
Περιφερειακήσ Ενότητασ Ηλείασ».

-

Ψθσ υπ’ αρ. πρωτ. 155732/1741/18-05-2018 Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ Υράξθσ του Δικαιοφχου
Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ (Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ) προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ ΕΒΩΧ του
ΨΕΒΑ, για τθν ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Υ. «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ για το Ψαμείο
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/FEAD).

-

τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 157318/390/21-05-2018 Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ Υράξθσ του Δικαιοφχου
Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ (Υ.Ε. ΑΧΑΛΑΧ) προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ, για τθν
ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Υ. «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ για το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ
Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/FEAD).

-

τθσ υπ’ αρ. πρωτ. 155847/2018/18-05-2018 Αίτθςθσ Χρθματοδότθςθσ Υράξθσ του Δικαιοφχου
Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ (Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ) προσ τθ Διαχειριςτικι Αρχι του ΕΥ ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ, για τθν
ζνταξθ τθσ πράξθσ ςτο Ε.Υ. «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ για το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ
Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/FEAD).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 628/13-6-2018 απόφαςθσ του Γεν. Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ
«ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5029532 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και
Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 20142020» (ΑΔΑ:-ΩΟΞΧΣξ7Φ-ΣΩΩ).
-

τθσ υπ’ αρικμ. 630/13-06-2018 απόφαςθσ του Γεν. Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ
««ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΑΧΑΛΑΧ»
με Ξωδικό ΣΥΧ 5029643 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ
Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020»
(ΑΔΑ:ΩΟΥΔΣ7Φ-2ΡΠ).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 629/13-06-2018 απόφαςθσ του Γεν. Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ
««ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ»
με Ξωδικό ΣΥΧ 5029803 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ
Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020»
(ΑΔΑ:9Ο89Σ7Φ-ΠΓΒ).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 101/2018 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ Αποκεντρωμζνεσ Υρομικειεσ Ψροφίμων και Βαςικισ
Ωλικισ Χυνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Υαροχισ Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018-2019 Ξοινωνικι
Χφμπραξθ Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ με κωδικό ΣΥΧ: 5029532 θ οποία εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα "Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ
απόρουσ TEBA - FEAD 2014-2020).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 102/2018 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ Αποκεντρωμζνεσ Υρομικειεσ Ψροφίμων και Βαςικισ
Ωλικισ Χυνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Υαροχισ Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018-2019 Ξοινωνικι
Χφμπραξθ Υ.Ε. Αχαΐασ με κωδικό ΣΥΧ: 5029643 θ οποία εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
"Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ απόρουσ
TEBA - FEAD 2014-2020).

-

τθσ υπ’ αρικμ. 103/2018 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ αποδοχισ και υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ Αποκεντρωμζνεσ Υρομικειεσ Ψροφίμων και Βαςικισ
Ωλικισ Χυνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Υαροχισ Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018-2019 Ξοινωνικι
Χφμπραξθ Υ.Ε. Θλείασ με κωδικό ΣΥΧ: 5029803 θ οποία εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
"Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ απόρουσ
TEBA - FEAD 2014-2020),

-

τθσ υπ. αρικμ. Δ13/οικ./20608/469/31-05-2019 (ΦΕΞ 1990/Β/31-05-2019) ΞΩΑ για τθν «Σροποποίηςη
του προχπολογιςμοφ, τησ πράξησ με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 20182019» ςτο πλαίςιο του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ, το
οποίο χρηματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκήσ Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) και παράταςη
λήξησ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου αυτήσ»,

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
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-

τθσ υπ. αρικμ. 467 Σικ./26-03-2021 απόφαςθσ του Ωπουργοφ Εργαςίασ και Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων
(ΑΔΑ: ΩΚΕΛΣ7Φ-ΣΨ), ςφμφωνα με τθν οποία θ λιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων
Υράξεων παρατείνεται ζωσ τθν 31/12/2022,

-

τθσ υπ. αρικ. 15/22-01-2020 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Ζγκριςθ Α. αποδοχισ του τροποποιθμζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (7.244.332,35€) τθσ πράξθσ με
τίτλο «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΔΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε.
ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ με Ξωδικό ΣΥΧ 5029532 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ
και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ
τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) και υλοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ Β. αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ
ςφναψθ ςυμβάςεων για το ζργο: «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ
ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟ/ΡΛΑΧ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5029532, που εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 7.244.332,35 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Υ.Α.» και Γ. του τρόπου δθμοπράτθςθσ του εν λόγω ζργου με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τθσ παρ. γ' του άρκρου 5 του Ρ.4412/2016».

-

τθσ υπ. αρικ. 14/22-01-2020 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Ζγκριςθ Α. αποδοχισ του τροποποιθμζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (10.073.290,38€) τθσ πράξθσ με
τίτλο «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΔΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε.ΑΧΑΝΑΧ με
κωδικό ΣΥΧ 5029643 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ
Ωλικισ Χυνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) υλοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ. Β. αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ ςφναψθ
ςυμβάςεων για το ζργο: «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ
ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΑΧΑΛΑΧ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5029643, που εντάχκθκε ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 10.073.290,38 € ςυμπεριλαμβανομζνου του
Φ.Υ.Α. και Γ. του τρόπου δθμοπράτθςθσ του εν λόγω ζργου με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τθσ παρ. γ' του άρκρου 5 του Ρ.4412/2016».

-

τθσ υπ. αρικ. 16/22-01-2020 απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα:
«Ζγκριςθ Α. αποδοχισ του τροποποιθμζνου προχπολογιςμοφ ποςοφ (6.216.334,58€) τθσ πράξθσ με
τίτλο «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΔΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» -ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ με
Ξωδικό ΣΥΧ 5029803 ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ
Ωλικισ Χυνδρομισ, το οποίο χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) και υλοποίθςθ τθσ πράξθσ αυτισ. Β. αναγκαιότθτασ διενζργειασ δαπάνθσ για τθ
ςφναψθ ςυμβάςεων για το ζργο: ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ
ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ
ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε.ΘΟΕΛΑΧ» με Ξωδικό ΣΥΧ 5029803, που εντάχκθκαν ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα
«Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ
Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020» και μζχρι του ποςοφ των 6.216.334,58 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ και
Γ. του τρόπου δθμοπράτθςθσ του εν λόγω ζργου με τθν διαδικαςία του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ άνω των ορίων, τθσ παρ. γ' του άρκρου 5 του Ρ.4412/2016»,
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
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-

του Σδθγοφ Εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Λ Επιςιτιςτικισ ι και Βαςικισ Ωλικισ
Χυνδρομισ (ΕΒΩΧ) του ΨΕΒΑ όπωσ τροποποποιικθκε και ιςχφει (6θ ζκδοςθ – Λανουάριοσ 2021).

-

του Σδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Επικοινωνίασ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ
(ΨΕΒΑ),

-

των εγκεκριμζνων Ψεχνικϊν Δελτίων Ζργων και τθσ κατανομισ προχπολογιςμοφ των ενταγμζνων
Υράξεων, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν,

-

τθσ υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΥ87Ο6-9Ξ8) απόφαςθσ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021»
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ απόφαςθ, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν
αρικμ. πρωτ. 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΟΨΣΦ1Φ-ΨΩΗ) απόφαςθ του Χυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ Υελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου,

-

τθν υπ’ αρικμ …………….. (ΑΔΑ: ……………..) απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα: «Ζγκριςη των όρων διενζργειασ ανοικτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ άνω
των ορίων ……………..……………..……………… »

-

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και
του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν
αναφζρονται ρθτά παραπάνω.
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[

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ ..../....../........ και ϊρα ..........
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Χυμβάςεων
(ΕΧΘΔΘΧ) Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ (Διαδικτυακι Υφλθ www.promitheus.gov.gr).

1.6

Δθμοςιότθτα

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ ……/………/……...
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: ………
και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο6 7 8, ςφμφωνα με το άρκρο 66
του Ρ. 4412/2016: δθμοςίευςθ ςε 3 τοπικζσ εφθμερίδεσ (μία για κάκε Υεριφερειακι Ενότθτα τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ).
Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 76 του Ρ.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ).
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL):
www.pde.gov.gr ςτθ διαδρομι: Ενθμζρωςθ →Υροκθρφξεισ, ςτισ …../..…/……..….9
Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον ανάδοχο.
Χε περίπτωςθ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τθν
Ανακζτουςα Αρχι.

6

Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΥΔ 118/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται
μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (59) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
7
Θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ (νυν "περιφερειακζσ" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικζσ εφθμερίδεσ του ν.3548/2007
ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016.
8
Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΥΛΡΑΞΑ 1 «ΩΥΣΧΦΕΩΧΕΛΧ ΔΘΠΣΧΛΕΩΧΕΩΡ ΧΨΣΡ ΕΚΡΛΞΣ ΨΩΥΣ ΞΑΨΑ
ΨΣΡ Ρ.4412/2016», ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ Αρχζσ/Γενικζσ Σδθγίεσ/Ωποςτθρικτικό Ωλικό.
9
Ειδικά για τισ ςυγχρθματοδοτοφμενεσ ςυμβάςεισ ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΕΧΥΑ 2014-2020 θ δθμοςίευςθ τθσ προκιρυξθσ ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ οικείασ Διαχειριςτικισ Αρχισ , ι του Ενδιάμεςου Φορζα Διαχείριςθσ, για διάςτθμα δζκα (10) τουλάχιςτον θμερολογιακϊν θμερϊν,
αποτελεί προχπόκεςθ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν τθσ ςφμβαςθσ, Υρβλ άρκρο 36 τθσ με αρ. 110427/ΕΩΚΩ/1020/2016 (ΦΕΞ Βϋ3521/01-11-2016)
Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ, Ωποδομϊν, Ραυτιλίασ και Ψουριςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
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1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικζσ Ρλθροφορίεσ

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:
1.
2.
3.
4.
5.

θ με αρ. ……………………………..…. Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ (ΑΔΑΠ ............................), όπωσ αυτι ζχει
δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+
θ παροφςα διακιρυξθ και τα Υαραρτιματά τθσ
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ.

2.1.2 Επικοινωνία – Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr).
2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του
ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). Αιτιματα
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν–διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.
Θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για
τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι
ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
ανακζτουςασ αρχισ.
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Ψροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ,
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο
«Διορκωτικό») και ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
2.1.4 Γλϊςςα
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ, τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα,
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο,
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ,
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ.
1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)10, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ – μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του
Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με
γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου
χρθματικοφ ποςοφ11. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο
Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου.
Σι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β)
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Π. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω
10

Υρβλ. άρκρο 120 Ρ.4512/2018 (ΦΕΞ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και άρκρο 15 παρ.1 Ρ.4541/2018 (ΦΕΞ Αϋ 93/31.5.2018)
Ψα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και
καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου
4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Λανουαρίου 1927 (“Υερί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ψαμείω
Υαρακατακθκϊν και Δανείων”). Υρβλ. το με αρ. πρωτ. 2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. (ΑΔΑ: 7ΡΧΦΣΨΒ-975).
11
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για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ
εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με
γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων.
Ωποδείγματα εγγυθτικϊν παρατίκενται ςτο Υαράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ
Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχισ – Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ12, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 713 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με
τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων14.

12
13

Βλ. ςχετικά με ΧΔΧ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm
Χφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΧΔΧ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 2, 4, 5, 6 και 7.
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Χτο βακμό που καλφπτονται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ
με τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ΧΔΧ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ
Ζνωςθσ15.
2. Σικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ
ςφμβαςθ.
Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ποςοφ
14.043,55 ευρϊ (2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΥΑ, με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ).
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται,
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 16
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα
14

Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των
παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013, κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον
κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Ξϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του
άρκρου 4 του ν. 3310/2005.
15
Υρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Ξατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και
αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ».
16
Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016
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δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016,
ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ
προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί17, η) ςτισ περιπτϊςεισ των
παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν από τον
προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΧ είναι εκ προκζςεωσ
απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω δικαιολογθτικά
που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων
ποιοτικισ επιλογισ.

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ18
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ
φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο)
ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ
ακόλουκουσ λόγουσ:
2.2.3.1. Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ19 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα
εγκλιματα:
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Υοινικοφ Ξϊδικα
(εγκλθματικι οργάνωςθ),
β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ
του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ.
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Υοινικοφ Ξϊδικα,
γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ
Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5 θσ Λουλίου 2017 ςχετικά
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων),
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Υοινικοφ Ξϊδικα και
17

Υρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016
Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016.
19
Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΧ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε
ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Πζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΧ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ
18
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των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Ψελωνειακοφ Ξϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΥΑ) και 24
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 15θσ Παρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ
2005/671/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β
του Υοινικοφ Ξϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103),
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 20θσ Παΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και
του Χυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΞ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1),
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Υοινικοφ Ξϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου
εδαφίου αφορά:
- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Ξ.Ε.)
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ.
- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Χφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ζχει ανατεκεί το
ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ.
- ςτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο.
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.
2.2.3.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ :
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α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν εκνικι
νομοκεςία ι
β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Σι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ,
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν
καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ.

2.2.3.3 Ξατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται20 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ21:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201622,
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι
20

Σι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. Ξατά ςυνζπεια, θ Α.Α.
δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ.
αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4
διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΧ κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.
21
Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: ΩΦ3ΣΨΒ-9Φ5). Ειδικότερα,
όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ
Σδθγίασ 2014/24/ΕΕ).
22
Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 73. Υρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016.
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μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ23.
(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του
ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ
των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το
ςχετικό γεγονόσ.24
2.2.3.5. Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6. Σικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 25 ,
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι
23

Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ
Υρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Ξ8ΣΨΒ-09Β),
ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Σκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.
25
Χχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Λανουαρίου 2021 του ΔΕΕ ςτθν υπόκεςθ C‑
387/19
24
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ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα
με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ26.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/201627.
2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.

Κριτιρια Επιλογισ28
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ29
Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.
26

Υαρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.
Υρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΞ 385 τεφχοσ ΩΣΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016.
28
Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ
A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A.
μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5
και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ
τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.
Σι Α.Α. διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΧ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Υρβλ.
και τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλόλητασ: ειδικά η
οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΛΛ και
IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
29
Υρβλ άρκρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016
27
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Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ
Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα
επαγγελματικά μθτρϊα.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό
ανάκεςθ υπθρεςία.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ.30
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια31
Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται 32 να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν
τουλάχιςτον ίςο με το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ ζργου (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Υ.Α.) ςε νόμιςμα ευρϊ (€), για τισ τρεισ (3) τελευταίεσ κλειςμζνεσ οικονομικζσ χριςεισ πριν το ζτοσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ζτθ 2018, 2019, 2020).
Επιςθμαίνεται ότι ο μζςοσ γενικόσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν πρζπει να προκφπτει από εγκεκριμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Χε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ φορζασ δεν
υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο
εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κ.λπ.). Σμοίωσ ςε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ
δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ
από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α.
κ.λπ.) για το ζτοσ αυτό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ παραπάνω ελάχιςτθ απαίτθςθ καλφπτεται ακροιςτικά από
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
Ψο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο
των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων, για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ δραςτθριοποιείται. Χτισ
Ενϊςεισ Υροςϊπων ο ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν υπολογίηεται ακροιςτικά.
2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα33
Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται:
30

Αναφζροντασ λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ θα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλη τησ ζνωςησ».
Άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Σι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΧ ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται,
περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που
επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
Υρβλ. και τθν Ξατευκυντιρια Σδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλόλητασ: ειδικά
η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΩ7ΣΨΒ-ΨΟ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΛΛ,
όπου παρατίκενται ςχετικά παραδείγματα.
32
Τπωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω
33
Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.
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α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ζτθ 2018,
2019, 2020) να ζχουν ολοκλθρϊςει ι να υλοποιοφν τουλάχιςτον μία (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν του
ςυγκεκριμζνου τφπου, ιτοι ζργο Χυνοδευτικϊν Πζτρων Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του
Ε.Υ. ΨΕΒΑ, ςε απόρουσ, ελάχιςτου προχπολογιςμοφ ίςου με το 50% τθσ παροφςθσ προκιρυξθσ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α. Για τον υπολογιςμό τθσ περιόδου, λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία
ζναρξθσ του/των ζργου/ων.
Χε περίπτωςθ ζργων που ζχουν υλοποιθκεί από Ζνωςθ εταιρειϊν, λαμβάνεται υπόψθ ο προχπολογιςμόσ
του ζργου που ζχει υλοποιθκεί από τον προςφζροντα βάςει του ποςοςτοφ (%) ςυμμετοχισ του ςτθν
Ζνωςθ και όχι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου.
β) εντόσ των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν πριν το ζτοσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (ζτθ 2018, 2019, 2020),
να ζχουν ολοκλθρϊςει ι να υλοποιοφν τουλάχιςτον ζνα (1) ζργο ςτα ίδια ι ςε ςυναφι αντικείμενα με
αυτά του προκθρυςςόμενου ζργου ι ςε ζργα κοινωνικισ ζνταξθσ, μζριμνασ και αλλθλεγγφθσ ςε ευάλωτεσ
κοινωνικζσ ομάδεσ και προχπολογιςμοφ δαπάνθσ που να ανζρχεται το κακζνα τουλάχιςτον ςτο 100% του
προχπολογιςμοφ.
Χε περίπτωςθ ζργων που ζχουν υλοποιθκεί ι ολοκλθρωκεί από Ζνωςθ εταιρειϊν, λαμβάνεται υπόψθ ο
προχπολογιςμόσ του ζργου που ζχει υλοποιθκεί από τον προςφζροντα βάςει του ποςοςτοφ (%)
ςυμμετοχισ του ςτθν Ζνωςθ και όχι ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου.
γ) να διακζτουν ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρουν ςε πζρασ
επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, επαγγελματικϊν προςόντων
και εμπειρίασ (τουλάχιςτον 14 ςτελζχθ). Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ απαιτείται να
ςυςτιςει Σμάδα Ζργου που κα απαρτίηεται από ικανό αρικμό ζμπειρων ςτελεχϊν, κατάλλθλων για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ επιτυχοφσ υλοποίθςθσ του περιγραφόμενου Ζργου. Ειδικότερα, απαιτείται θ Σμάδα
Ζργου να διακζτει κατ` ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτελζχθ:
Στζλεχοσ
Ωπεφκυνοσ
Ζργου

Αναπλθρωτισ
Ωπεφκυνοσ
Ζργου

Ωπεφκυνοσ
Διαςφάλιςθσ
Υοιότθτασ

Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα/ εμπειρία
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ πράξεων, εκ των οποίων
τουλάχιςτον 5 ζτθ από τθ κζςθ του Ωπεφκυνου Ζργου
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 5ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και
υλοποίθςθ ζργων αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ ι και ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε
ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δυο (2) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ από κζςεισ ευκφνθσ
(Ωπεφκυνου ι Αναπλθρωτι Ωπεφκυνου Ζργου).
 Ρα ζχει διευκφνει ζνα τουλάχιςτον ζργο με προχπολογιςμό μεγαλφτερου ι ίςου
του εκατό επί τοισ εκατό (100% ) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ πράξεων, εκ των οποίων
τουλάχιςτον 5ζτθ από κζςεισ ευκφνθσ (Ωπεφκυνου ι Αναπλθρωτι Ωπεφκυνου
Ζργου).
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον τρία (3) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ που αφοροφν ςτο
ςχεδιαςμό και εφαρμογι δράςεων Χυνοδευτικϊν Πζτρων του ΕΥ ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Υολυτεχνικϊν Χχολϊν ι Χχολϊν Κετικϊν
Επιςτθμϊν
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 3ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

Ρλικοσ
1

1

1

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 26

Σελίδα 33 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

Στζλεχοσ

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –
Ψυχολόγοι

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –
Ξοινωνικοί
Οειτουργοί ΥΕ

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –
Ξοινωνικοί
Οειτουργοί ΨΕ

Χτελζχθ Σμάδασ
Ζργου

Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα/ εμπειρία
 Εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ φορζων του δθμοςίου τομζα για τθν εκπαίδευςθ
ςτελεχϊν τουσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δυο (2) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ ωσ Ωπεφκυνοσ
Διαςφάλιςθσ Υοιότθτασ
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ψυχολογίασ
 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν
 Ψουλάχιςτον 5ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία
 Ειδικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ,
ενδυνάμωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/ και παιδιϊν) ι ςτθν
παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ ι Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ
και Υολιτικισ Επιςτιμθσ ι Ξοινωνικισ Υολιτικισ ι Ξοινωνιολογίασ
 Χυμμετοχι ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο παροχισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ι/ και
ενδυνάμωςθσ ι/και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/ και παιδιϊν) ι ςτθν
παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Χυμμετοχι ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο παροχισ υπθρεςιϊν Χυνοδευτικϊν
Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ ι Ξοινωνικισ Εργαςίασ
 Ψουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ επαγγελματικι εμπειρία κυρίωσ ςε κζματα
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/και
παιδιϊν) ι ςτθν παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Χυμμετοχι ςε δυο (2) τουλάχιςτον ζργα παροχισ υπθρεςιϊν Χυνοδευτικϊν
Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθν υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν/ δθμιουργικϊν
δράςεων ι/και δράςεων επιμόρφωςθσ/ εκπαίδευςθσ για ενιλικεσ και παιδιά ι/
και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
 Εμπειρία ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων που περιλάμβαναν και ενζργειεσ
δθμοςιότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθσ
 Χυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) ζργων παροχισ υπθρεςιϊν
Χυνοδευτικϊν Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
ΣΥΝΟΛΟ

Ρλικοσ

2

2

2

5

14

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.
2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ34
Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με:
α) πιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο35 ι και νεότερο αυτοφ όπωσ
κάκε φορά ιςχφει και
34

35

Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α.
και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Υρβλ. άρκρο 82 ν. 4412/2016)
Άρκρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Σι Α.Α., εφόςον απαιτοφν τθν προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν εκδιδόμενων από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ
που βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με οριςμζνα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
προςβαςιμότθτασ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, παραπζμπουν ςε ςυςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία βαςίηονται ςτθ ςχετικι
ςειρά ευρωπαϊκϊν προτφπων και ζχουν πιςτοποιθκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. Αναγνωρίηουν ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά από
οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ. Επίςθσ, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ
ποιότθτασ, εφόςον ο ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά εντόσ των
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β) πιςτοποιθτικό διαχείριςθσ τθσ αςφάλειασ των πλθροφοριϊν κατά ISO 27001:2013 ι ιςοδφναμο ι και
νεότερο αυτοφ όπωσ κάκε φορά ιςχφει.
Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Σργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ–μζλθ.
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία
2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ36. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων
ςτθρίηονται.
Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ
του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ,
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ37.
Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ
ςφμβαςθσ38.
Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων39.
Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ. Σ φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου.

36

37
38
39

ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι
τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ
τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ
Υρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.
Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.
Υρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78 ν. 4412/2016.
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2.2.8.2. Υπεργολαβία
Σ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Χτθν περίπτωςθ που
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ 40 . Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.
2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ
Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΧ
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου
105 του ν. 4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά
περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )41.
Χτθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ42.
Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα
με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ
και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ
οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.43

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα II, το οποίο
40

Σ όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% τθσ εκτιμϊμενθσ
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016).
41
Υρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016.
42
Υρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016
43
Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016
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ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ 44
καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και
ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ
145.
Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΧ
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΧ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Χτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο
ΕΕΕΧ.46 Σ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο
ΕΕΕΧ με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΧ47.
Ξατά τθν υποβολι του ΕΕΕΧ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Χτο ΕΕΕΧ απαραιτιτωσ πρζπει να
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ
μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ48.
Σ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΧ,49 τθν κατάςταςι του ςε
ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςθσ 50 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ
αξιοπιςτίασ του.
Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ για τυχόν
ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ
ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ
44

Ψο ΕΕΕΧ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Πζρθ: Πζροσ Λ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν ανακζτουςα αρχι,
Πζροσ ΛΛ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Πζροσ ΛΛΛ Ξριτιρια αποκλειςμοφ, Πζροσ IV Ξριτιρια Επιλογισ, Πζροσ VI Ψελικζσ
δθλϊςεισ.
45
Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προςφζρει τθ
δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ). Ππορείτε να δείτε τθ ςχετικι
ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ του ΕΧΘΔΘΧ www.promitheus.gov.gr Υρβλ και το Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L
17/65 τθσ 23θσ Λανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Ξανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Ζγγραφο Υρομικειασ, με το οποίο επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό κείμενο του
Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ. Ππορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
46
Υρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36 Α’).
47
Υρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021
48
Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016
49
βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28
50
Βλ. ενδεικτικά ΧτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Ψμιμα),
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(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.
3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο
που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ51.
Τςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που
τθρείται. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του52.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα53
Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςτο οποίο
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ
διλωςθ ςυναίνεςθσ.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν54.
Ψα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ.
Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω:

51

Υαρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019.
Υαρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016
53
Υρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016 Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν μόνο εκείνα τα
αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει ορίςει ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8
τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα
ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ
54
Υρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
52
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Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Σι
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (eCertis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν
υποβολι του55.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ,
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω
παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του56
Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΞΑ κακϊσ και υπεφκυνθ
διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ
που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Σργανιςμοφσ κφριασ και
επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.
iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.457 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.

55
56

Υρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
Υρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
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Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν:
i) Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. Για τισ ΛΞΕ προςκομίηεται επιπλζον και
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΥΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν.
ii) Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Υροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το
Γ.Ε.Π.Θ.
δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ58.
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/ βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ (ι
εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016,
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που
απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.59
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΠΘ.
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,60 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
57

Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ
Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016
59
Υρβλ. Υαράρτθμα XI Υροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά περίπτωςθ, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά Επιμελθτιρια/ Πθτρϊα, κατά περίπτωςθ.
60
Υρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν61


Λςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ
δθμοςίευςι τουσ είναι υποχρεωτικι ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
 Χε περίπτωςθ που δεν ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί θ δθμοςίευςθ του ιςολογιςμοφ του τελευταίου
οικονομικοφ ζτουσ υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςυνοδευόμενθ από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία
που υπάρχουν ( π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κ.λπ.) για το ζτοσ αυτό.
 Χε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ
ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ
από τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ
Φ.Υ.Α. κ.λπ.).
 Επιχειριςεισ που λειτουργοφν ι αςκοφν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα για χρονικό διάςτθμα που δεν
επιτρζπει τθν ζκδοςθ κατά νόμο τριϊν ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν τουσ ιςολογιςμοφσ που ζχουν
εκδοκεί και τα ςχετικά επίςθμα ςτοιχεία που υπάρχουν κατά το διάςτθμα αυτό (π.χ. δθλϊςεισ
φορολογίασ ειςοδιματοσ, δθλϊςεισ Φ.Υ.Α. κ.λπ.).
Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω
δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με
οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο.62
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ
προςκομίηουν63:
α) Ξατάλογο των κυριότερων υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν και ο οποίοσ κα ςυνταχκεί ςφμφωνα με το
παρακάτω υπόδειγμα και κα περιλαμβάνει τα κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ:

Α/Α

Εργοδότθσ
(αποδζκτθσ)

Ψίτλοσ τθσ
ςφμβαςθσ

Σνομαςία
Αναδόχου
(Πεμονωμζνθ
επιχείρθςθ ι
Ξοινοπραξία)
τθσ
ςφμβαςθσ.

Επιμεριςμόσ
υπθρεςιϊν
κάκε
επιχείρθςθσ,
ςτθν
ςφμβαςθ
(Υοςοςτό και
είδοσ
ςυμμετοχισ
ςε περίπτωςθ
ζνωςθσ ι
κοινοπραξίασ)

Θμερομθνίεσ
ζναρξθσ περαίωςθσ
τθσ
ςφμβαςθσ
(εφόςον ζχει
περαιωκεί),
διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ.

Ψελικι
αξία τθσ
ςφμβαςθσ
χωρίσ
Φ.Υ.Α.

Εκτελεςμζνθ
Αξία τθσ
ςφμβαςθσ
χωρίσ ΦΥΑ

Χφντομθ
περιγραφι
του
αντικειμζνου
τθσ
ςφμβαςθσ
από τθν
οποία κα
προκφπτει
ότι καλφπτει
τισ
απαιτιςεισ
τθσ
διακιρυξθσ.
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Χυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Πζροσ I του Υαραρτιματοσ XII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεηικι βεβαίωςθ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα του οικονομικοφ φορζα (θμεδαποφ ι αλλοδαποφ)
ι/ και αποςπάςματα οικονομικϊν καταςτάςεων κλπ), τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια οικονομικισ και
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ που ζχει κζςει θ Α.Α. ςτο άρκρο 2.2.5.
62
Θ καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του επάρκειασ
εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016)
63
Χυμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Πζροσ II του Υαραρτιματοσ XII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει
κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.6.
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β) Σ κατάλογοσ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ και
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν (π.χ. πιςτοποιθτικό ι πρωτόκολλο παραλαβισ ι βεβαίωςθ καλισ
εκτζλεςθσ) που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, ςτα οποία περιγράφεται οι παρεχόμενθ
υπθρεςία και κα αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται ότι αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα
και εντόσ των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδζκτθσ είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με
αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των παραπάνω, προςκομίηεται
υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ για τον οποίο δεν κατζςτθ
εφικτι θ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ οποία κα ςυνοδεφεται από αντίγραφο του
τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Χθμειϊνεται ότι, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα επαλικευςθσ τθσ ακρίβειασ και αξιοπιςτίασ
των δθλϊςεων με απευκείασ επικοινωνία με τουσ προςδιοριςμζνουσ πελάτεσ, τουσ οποίουσ αναφζρει ο
υποψιφιοσ Ανάδοχοσ.
γ) Ωπεφκυνθ Διλωςθ του Ρ. 1599/1986 με πίνακα με τα προτεινόμενα ςτελζχθ τθσ Σμάδασ Ζργου που κα
είναι υπεφκυνα για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:
Σνοματεπϊνυμο
Βαςικοφ Χτελζχουσ

Εταιρία /
Πζλοσ
Ζνωςθσ

Χχζςθ
Εργαςίασ

Κζςθ ςτθν Σμάδα
Ζργου

Αρμοδιότθτεσ/
Ξακικοντα

Δεξιότθτεσ/
Γνωςτικό πεδίο

Απαςχόλθςθ ςτο
Ζργο ςε ανκρ/μινεσ

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ:
η

την 1 ςτήλη «Ονοματεπϊνυμο»: το ονοματεπϊνυμο κάθε προτεινόμενου βαςικοφ ςτελζχουσ τησ Ομάδασ Ζργου.
η
την 2 ςτήλη «Μζλουσ Ζνωςησ»: το μζλοσ τησ ζνωςησ προςϊπων ςτην οποία απαςχολείται το ςτζλεχοσ του
υποψηφίου αναδόχου (αν πρόκειται για ζνωςη προςϊπων ςε ποιο από τα ςυμμετζχοντα μζλη τησ ζνωςησ).
η
την 3 ςτήλη «Θζςη ςτην Ομάδα Ζργου»: ο ρόλοσ του ςτελζχουσ, ςφμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωςη τησ
Ομάδασ Ζργου.
η
την 4 ςτήλη «Αρμοδιότητεσ/ Καθήκοντα»: οι βαςικζσ αρμοδιότητεσ και τα βαςικά καθήκοντα που θα αναλάβει το εν
λόγω ςτζλεχοσ ςτην Ομάδα Ζργου.
η
την 5 ςτήλη «Δεξιότητεσ/ Γνωςτικό Πεδίο»: οι βαςικζσ δεξιότητεσ και το γνωςτικό πεδίο ςτο οποίο εξειδικεφεται το
ςτζλεχοσ.
η
την 6 ςτήλη «Απαςχόληςη ςτο Ζργο ςε ανθρωπομήνεσ» αναφζρονται οι ανθρωπομήνεσ (Α/Μ) που θα απαςχοληθεί
κάθε ςτζλεχοσ και κάθε τοπική ομάδα διοικητικήσ υποςτήριξησ, ςφμφωνα με την πρόταςη του υποψηφίου Αναδόχου.

δ) Σ πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται από τα κάτωκι ςτοιχεία για κάκε ςτζλεχοσ τθσ Σμάδασ Ζργου:
i.
ii.
iii.
iv.

Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα, ςφμφωνα με το υπόδειγμα του Υαραρτιματοσ III τθσ παροφςασ,
Ψίτλοσ/οι ςπουδϊν των ςτελεχϊν,
Βεβαιϊςεισ/ πιςτοποιθτικά τεκμθρίωςθσ προςόντων (όπου απαιτοφνται),
Αποδεικτικά Εμπειρίασ (π.χ. βεβαιϊςεισ αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφσ, βεβαιϊςεισ εργαςιακισ
εμπειρίασ, ςυμβάςεισ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ι/και ανεξάρτθτων υπθρεςιϊν κατά τθν ζννοια του
άρκρου 39 παρ. 9 του Ρ. 4387/2016 (Α 85) κ.α.) για τθν τεκμθρίωςθ τθσ αναφερόμενθσ ςτο
βιογραφικό τουσ ςθμείωμα εμπειρίασ.
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v. Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του Ρ. 1599/1986, όπωσ ιςχφει, όλων των ςτελεχϊν του υποψθφίου Αναδόχου,
ςτισ οποίεσ δθλϊνουν ότι αποδζχονται να ςυμμετάςχουν ςτθν Σμάδα Ζργου του υποψθφίου για όλο
το διάςτθμα απαςχόλθςισ τουσ ςτο ζργο, εφόςον αυτόσ ανακθρυχκεί Ανάδοχοσ, ζωσ το πζρασ τθσ
διάρκειασ του Ζργου και ότι γνωρίηουν και αποδζχονται τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ ψθφιακι υπογραφι των ανωτζρω υπευκφνων δθλϊςεων από
τουσ υπογράφοντεσ, αλλά θ νόμιμθ κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ.
Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.7
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κατά περίπτωςθ ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά που αποδεικνφουν τθ
ςυμμόρφωςθ με τα απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν
διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ με
τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ.
Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (π.χ. ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν υποβολι του 64, εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται:
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ
τθσ ςτο ΓΕΠΘ65,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ66, το οποίο πρζπει να ζχει
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.
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Υρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016
Χφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΠΘ εγγράφονται υποχρεωτικά :
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104),
β. θ Εταιρεία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91),
γ. θ Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86),
δ. θ Σμόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι εταίροι
αυτϊν,
ε. ο Αςτικόσ Χυνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ
ςυνεταιριςμόσ),
ςτ. θ Ξοιν.Χ.ΕΥ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και
η. θ Ξοι.Χ.Υ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96),
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΞ και 270 του ν. 4072/2012),
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Τμιλοσ Σικονομικοφ Χκοποφ που προβλζπεται από τον Ξανονιςμό 2137/1985/ΕΣΞ (ΕΕΕΞ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν
ζδρα του ςτθν θμεδαπι,
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Ξανονιςμό 2157/2001/ΕΞ (ΕΕΕΞ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ια. θ Ευρωπαϊκι Χυνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Ξανονιςμό 1435/2003/ΕΞ (ΕΕΕΞ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι,
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ)
2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.),
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι
ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`,
ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ
προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`,
ιε. θ Ξοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012
66
Ψο πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και
εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο. Ψο Αναλυτικό Υιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα
ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ
65
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΠΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.
Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ.
Χε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθπρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Τςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Σι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα.
Σι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν.
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ67 που προβλζπονται από
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν,
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β.
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Υρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.
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Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Χτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ,
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα,
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου για τθν
εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τον
τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σ τρίτοσ κα δεςμεφεται
ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ
και ο διαγωνιηόμενοσ ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ ςφμβαςθ.
Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Πζρουσ
ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία,
κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.
Β.10. Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των
εργαςιϊν.
Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ:
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οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,



οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν68. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ
υπογραφισ τουσ.

Υρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016.
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2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ69
Ξριτιριο ανάκεςθσ70 τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ71, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:
ΚΙΤΗ
ΙΟ

ΡΕΙΓΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΥΤΗΤΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: Μεκοδολογία Οργάνωςθσ και Υλοποίθςθσ του ζργου
Κ1

Ξατανόθςθ περιβάλλοντοσ και των κρίςιμων κεμάτων του Ζργου

20,00%

Κ2

Σργάνωςθ τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, των δραςτθριοτιτων, των
παραδοτζων και παρουςίαςθ των Εργαλείων/ Πζςων και τθσ
Πεκοδολογίασ

25,00%

Κ3

Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου

15,00%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α

60,00%

ΟΜΑΔΑ Β: Ομάδα Ζργου
Κ4

Δομι Σμάδασ Ζργου, ρόλοι και αρμοδιότθτεσ ςτελεχϊν, Χφςτθμα
επικοινωνίασ

20,00%

Κ5

Χτελζχωςθ Σμάδασ Ζργου, εμπειρία και ικανότθτα ςτελεχϊν, αρικμόσ
και κατανομι απαςχόλθςθσ Χτελεχϊν

20,00%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

40,00%

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ 100%

100,00%

69

Άρκρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Υαραρτιματοσ II (Υροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ)
2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296)
70
Ψα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του άρκρου 86 του ν.
4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν
αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ
τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και
αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Υρβλ και Ξατευκυντιρια Σδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. (ΑΔΑ ΩΟΡ4ΣΨΒΠΛΦ)
71
Χτθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ αναλογίασ τιμισποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι το κόςτοσ. Υρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ
νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Σδθγίασ 2014/24/ΕΕ
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2.3.2

Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν72

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.
Ξάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ73.
Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων.
Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο:
Ψ= ς1χΞ1 + ς2χΞ2 +……+ςνχΞν
Ξριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ.
Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ τιμι
(Α) τθσ ςχζςθσ:
Α = ςΤx (T/Tmax) + ςox (Οmin/Ο)
όπου: T = Χυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ,
Tmax= Χυνολικι βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ,
Σmin = τιμι χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ,
Σ = τιμι οικονομικισ προςφοράσ,
ςΨ = Χυντελεςτισ βαρφτθτασ τεχνικισ προςφοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό (85%),
ςΣ = Χυντελεςτισ βαρφτθτασ οικονομικισ προςφοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό (15%),
Ψο άκροιςμα των δφο ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ιςοφται με εκατό (100).

2.4

Κατάρτιςθ – Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ και για τισ τρεισ (3) περιφερειακζσ ενότθτεσ Αιτωλοακαρνανίασ,
Αχαΐασ και Θλείασ.
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ74.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το
72

Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ βακμολογία, και τθν λεκτικι
διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο.
74
Βλ. άρκρο 57 του ν. 4412/216.
73
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είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ75.
Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ.76
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν
κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα με αρ.
64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των
Δθμοςίων Χυμβάςεων Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν
του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)» εφεξισ «Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ
Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο)
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα
ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΧΘΔΘΧ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ.
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΧΘΔΘΧ με
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα αρχι
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.77
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 13 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ:
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ–Ψεχνικι Υροςφορά», ςτον
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν.
Από τον Σικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΧΘΔΘΧ, τα ςτοιχεία
εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21
του ν. 4412/2016. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω
75
76
77

Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Άρκρο 15 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και- Ωπθρεςίεσ.
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φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ
διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Εφόςον οι Σικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ
λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF,
τα οποία αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ψα θλεκτρονικά αρχεία των
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Σικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν78.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, οι Σικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν ςτθν τεχνικι και
οικονομικι , αντιςτοίχωσ, προςφορά, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα, τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Σικονομικοί
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Ωποςυςτιματοσ, ωσ εξισ :
Ψα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille
β) είτε των άρκρων 15 και 2779 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 80
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Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
Βλ.ςχετικά με τθν θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Υ.Ρ.Υ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 του
ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2 του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να
ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Υφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-Dilosi».
Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ παροφςασ. 2. Θ
αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια ιςχφ με τθ βεβαίωςθ
γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι
ςφραγίδα του Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον
τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά
ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ".
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Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΞ81 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά,
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια.
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Σικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.
Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Ψζτοια
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι :
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά,
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ,
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199982,
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο83.
Χε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961,
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν
ωσ άνω Χυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με
Apostille ι Υροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Χφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ
Ελλάδασ και Ξφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Χφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ,
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Ξαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά, το λευκό
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.
Χθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2
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Σμοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Υρβλ και
άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
81
Χφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΞΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Ξυβερνιςεωσ (ΦΕΞ) που ζχουν
προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΞ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΞ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ
Ψυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..».
82
Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα
83
Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
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περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Ξϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.
Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει.
Ψο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Ψο εμπρόκεςμο
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ
αποςτολισ κατά περίπτωςθ.
Χτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ, ο
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΧ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΧ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Υαράρτθμα αυτισ.
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint,
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, ι άλλθσ ςχετικισ
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ. Σι Σικονομικοί Φορείσ δφνανται για
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ.
Ψο ςυμπλθρωμζνο από τον Σικονομικό Φορζα ΕΕΕΧ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.
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2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ – Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ Λ τθσ
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται.
Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα84 85.
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι Σικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν ςτθν τεχνικι τουσ προςφορά, θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνα, τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν86.

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
(ςυμφερότερθ από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ–τιμισ) ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ διακιρυξθσ.
Εφόςον οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του
ςυςτιματοσ, οι Σικονομικοί Φορείσ επιςυνάπτουν ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά, θλεκτρονικά
υπογεγραμμζνα, τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία.
Τιμζσ
Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ για το ςφνολο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.87
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται.
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι κακορίηεται
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι88 ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σ τρόποσ πλθρωμισ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 5.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
84
85

86
87
88

Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019.
Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν βάςει των
οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ
προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Υαράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ.
Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν89
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν.
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Χε περίπτωςθ
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα.
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
Χε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ
διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ90.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν91
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,92
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΧ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν
αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ,

89
90
91
92

Υρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016
Υρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019.
Άρκρο 91 του ν. 4412/2016
Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16
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γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4
του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι
το κόςτοσ που προτείνει ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016,
κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016,
ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ,
ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του
ν.4412/2016,
ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ,
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ,
ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία.
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3.

ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν93
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ94, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά»,
τθν .................................... και ϊρα ...
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι.
Χε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι95.

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν
3.1.2.1 Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΧΘΔΘΧ οργάνων τθσ96,
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΧ, ι όταν λείπουν
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Ψα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα97.
Ειδικότερα :

93

Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ ιςχφουν τα οριηόμενα
ςτο άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21.
95
Άρκρο 16 παρ. 1 και 2 Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
96
Χτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα ((επιτροπι
διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν καταλλθλότθτα των προςφερόντων,
αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των
αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που
ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
97
Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Υρβλ και ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021
94
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α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν
παρ. 1 του άρκρου 72. Χε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.
Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ.
Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.
β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.
Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά»
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν.
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ. Πετά από τθν ζκδοςθ και
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ.
Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο
3.4 τθσ παροφςασ.
γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω.
δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ,
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ»
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
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4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 98
Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.
Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ99 θ ανακζτουςα αρχι
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των
οικονομικϊν φορζων.
Χτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ100.
Χε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Χυμμετοχισ, Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ
Υροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ
διαδικαςίασ. Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ ςφμφωνα με
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ101.

3.2

Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου102 - Δικαιολογθτικά προςωρινοφ
αναδόχου

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ και τον καλεί να
υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ
ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των
δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτισ.
Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ.
98

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ανικει ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των
προςφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ηθτιματοσ τθσ απόρριψθσ προςφορϊν ωσ αςυνικιςτα χαμθλϊν. Υρβλ και απόφαςθ ΧτΕ ΕΑ 184/2020
99
Άρκρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016.
100
Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016
101
Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016
102
Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016
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Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5103.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν.
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν.
Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν
προςωρινοφ αναδόχου. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Σ προςωρινόσ
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ
παρ. 5 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ
διαφάνειασ.104
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά
αποδεικτικά ςτοιχεία , ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) ότι πλθροί, οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά

103
104

Υρβλ άρκρο 17 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
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τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του105.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ
τθσ διαδικαςίασ.

3.3

Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ

3.3.1. Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ.
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ
αναδόχου ςτα «Χυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».
Πετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 106 . Ξατά τθσ απόφαςθσ
κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ
παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.107
3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ
ςωρευτικά:
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί
οριςτικά,
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ,
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και ςε
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ,
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Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021.
Υρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
Υρβλ. άρκρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016
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με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο τελευταίο εδάφιο
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και
δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν.
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ,
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο.
Πετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο,
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ
κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω
διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι
άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ.108
Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198
ΑΞ.109

3.4

Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ – Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία

Α. Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ.
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ,
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του110 .
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Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021.
Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021.
Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017.
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Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ
δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ111 .
Σι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Χάββατο, όταν
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59112.
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του
Υαραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ
«Υροδικαςτικι Υροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α. Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ρ. 4412/2016 .
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ
προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Τμωσ, μόνθ
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Ξλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν.
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.
Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά.
Πετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία» :

111
112

Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017
Υαρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ
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α) Ξοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ,
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΥΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Χτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι
πράξθσ.
γ) Ξοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Υαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ.
δ)Χυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του
ΕΧΘΔΘΧ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ .
Β. Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των
διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι τθσ
ενϊπιον του αρμοδίου Διοικθτικοφ Εφετείου Υατρϊν. Ψο αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ
απόρριψθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν Α.Ε.Υ.Υ.. Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου
βοθκιματοσ ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ Α.Ε.Υ.Υ. κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και
αυτόσ του οποίου ζχει γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι.
Πε τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω
απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί
αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο.
Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι
προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ Α.Ε.Υ.Υ. ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ
ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να
προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι
οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ
δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.
Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν Α.Ε.Υ.Υ., τθν
ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν
κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Υρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι
Ψμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Σ αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι
απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ
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αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ
παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ
ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των
διαδίκων.
Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ
εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Ψο διατακτικό τθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν
προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι
διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι
τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί
διαφορετικά. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ρ. 4412/2016.
Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και
θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του
άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.
Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Χτθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται
να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016.
Πε τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ
άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989.

3.5

Ματαίωςθ Διαδικαςίασ

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.
Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ.
Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία: α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ,
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β)
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,
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ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ
του περιβάλλοντοσ.
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4.
4.1

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγυιςεισ (καλισ εκτζλεςθσ)

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ και θ οποία
κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να
γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του
ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον
τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι
ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Υαράρτθμα VI τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου.
Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ,
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ/Σι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.
Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του
τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τουσ απαιτείται
προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ
γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του
εκπρόκεςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο – Εφαρμοςτζα Νομοκεςία

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ,
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κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του
Υροςαρτιματοσ Αϋ.
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.
4.3.2. Σ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν,
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ) και
μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ
αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ113 .
Σι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Χτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.

4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 114 Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ,
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει
113
114

Υρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016
Υρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016
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υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%)
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.
Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί τθν
αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ115

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
απόφαςθσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ και γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ θ οποία ςυγκροτείται με
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ.116
Πετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ)117. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ.
Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία.

4.6

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ118

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.
δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ,

115
116
117

118

Υρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016
Άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
Υρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Υρβλ. επίςθσ, Ξατευκυντιρια Σδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Ψροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ
διάρκειά τουσ», Ξεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΠΩΨΣΨΒ-ΗΓΗ).

Υρβλ. Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 60

Σελίδα 67 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι
αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία,
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ,
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.
ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα
ςχζδιο ςφμβαςθσ.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόποσ πλθρωμισ119

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται τμθματικά με βάςθ τον απολογιςμό εργαςιϊν κάκε
περιόδου, με τθν προχπόκεςθ τθσ παράδοςθσ και παραλαβισ των επιμζρουσ παραδοτζων που
αντιςτοιχοφν ςε κάκε περίοδο και ςφμφωνα με τθν παρακάτω κατανομι:
Ραραδοτζο Ρεριγραφι

% επί τθσ
ςυμβατικισ
αμοιβισ

Χρόνοσ Υποβολισ

Υ.1

Ζκκεςθ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ
του ζργου

Υ.2

1θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν

Υ.3

2θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν

Υ.4

3θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν

Υ.5

Ψελικι – Απολογιςτικι Ζκκεςθ

1 μινα από τθν υπογραφι τθσ
Χφμβαςθσ
3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Χφμβαςθσ
6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Χφμβαςθσ
9 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Χφμβαςθσ
Πε τθν λιξθ τθσ Χφμβαςθσ
ΣΥΝΟΛΟ

20%
20%
20%
20%
20%
100,00%

Θ εξόφλθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα ολοκλθρωκεί με τθν παραλαβι τθσ τελικισ–απολογιςτικισ
ζκκεςθσ του Ζργου.
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 120, κακϊσ
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.
5.1.2. Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων121
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό

119

Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Υ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια του άρκρου 5 του ν.
4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το
ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των,
κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, κανονιςτικϊν αποφάςεων
120
Άρκρο 200 παρ. 5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.
121
Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011.
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παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016122.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)123 .
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.

5.2

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ

5.2.1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά
ζκπτωτοσ124 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ,
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ
παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου.
Χτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του
άρκρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει,
χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από
τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.
Σ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,

122

Σ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ
άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ και Σικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου
36 του ν. 4412/2016.
123
Υρβλ Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ξακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και
απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (Α.Ε.Υ.Υ.), κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ
τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”.
124
Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021
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β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο
είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ
τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Σ υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ
προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξισ του ωσ
εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν
θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερθμερίασ.
Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016,
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ
ςυμβάςεισ.
5.2.2. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ125.
Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ:
α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΥΑ των
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΥΑ επί τθσ ςυμβατικισ
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα,
γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ.
Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται από τθν αμοιβι του αναδόχου.
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο
ζκπτωτο.

5.3 Γιοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων126
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Ξυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι
προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ
απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ
προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του
125

Άρκρο 218 του ν.4412/2016
Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελζσ ι
πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα κζματα που
ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ.
126
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προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ξατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ
διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ
προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται
οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να
οριςτικοποιθκεί.

5.4 Γικαζηική επίλσζη διαθορών
Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
τθσ Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016127. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν.
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα
μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι,
ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι
παράλειψθσ.

127

Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016
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6.
6.1

ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν κακ’
φλθν αρμόδια υπθρεςία θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν Σικονομικι Επιτροπι (αποφαινόμενο όργανο) για
όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των
ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ.
Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ,
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

6.2

Διάρκεια ςφμβαςθσ128

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ
του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων πράξεων, ιτοι τθν 31θ/12/2022.
6.2.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου129. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.130 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.

128
129

130

Άρκρο 217 του ν. 4412/2016.
Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ τυχόν παράταςθ τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.
Υρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3

Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ131

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016.
6.3.2 Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και εκπρόςωποσ του αναδόχου. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ
παραλαβζσ.
6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ,
που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

131

Άρκρο 219 του ν.4412/2016

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 67

Σελίδα 74 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

6.4

Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ132

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων
με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ.

132

Άρκρο 220 του ν. 4412/2016.
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ
ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ
ΜΕΟΣ Α – ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α1. ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ψο Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ υποςτθρίηει τθ διανομι τροφίμων ι/και τθν παροχι βαςικισ υλικισ ςυνδρομισ
ςτουσ απόρουσ, ςυνδυάηεται με Χυνοδευτικά μζτρα, και ζχει ωσ ςτόχο τθν μείωςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ των απόρων. Υιο ςυγκεκριμζνα ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του Υρογράμματοσ, υποςτθρίηεται
θ παροχι/ διανομι των παραπάνω ωσ ακολοφκωσ:
Ι. Τρόφιμα
α) Χτουσ ωφελοφμενουσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ εκάςτοτε Ωπ.
Απόφαςθσ, παρζχονται τρόφιμα, τα οποία διανζμονται ςφμφωνα με τθ
μεκοδολογία που κακορίηει ο Δικαιοφχοσ τθσ Υράξθσ.
β) Χτουσ αςτζγουσ παρζχονται ζτοιμα γεφματα μζςω ςυςςιτίων.
ΙΙ. Βαςικι Υλικι
α) Χτουσ ωφελοφμενουσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ εκάςτοτε Ωπ.
Συνδρομι *ΒΥΣ+
Απόφαςθσ δφνανται να παρζχονται είδθ οικιακοφ κακαριςμοφ, είδθ προςωπικισ
υγιεινισ, ρουχιςμόσ, βρεφικά και παιδικά είδθ, πανικά, ςχολικά είδθ κ.λπ., τα
οποία διανζμονται ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία που κακορίηει ο Δικαιοφχοσ τθσ
Υράξθσ.
β) Χτουσ αςτζγουσ δφνανται να παρζχονται είδθ βαςικισ υλικισ ςυνδρομισ ςε
ατομικι ςυςκευαςία.
ΙΙΙ. Συνοδευτικά
Υαράλλθλα με τθ διανομι τροφίμων και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ, παρζχονται
Μζτρα *ΣΜ+
Χυνοδευτικά Πζτρα, με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και
των κοινωνικϊν ζκτακτων αναγκϊν των απόρων με πιο ενεργό και βιϊςιμο τρόπο.
Ψα επιλζξιμα Χυνοδευτικά Πζτρα και για τισ δφο κατθγορίεσ ςτεριςεων,
ενδεικτικά, είναι τα εξισ:
 Ωγιεινι διατροφι,
 Υαιδικι παχυςαρκία,
 Χυμβουλζσ διαχείριςθσ οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ,
 Ωπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ – ενδυνάμωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ,
 Ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ για παιδιά,
 Ξοινωνικά φροντιςτιρια,
 Ωλοποίθςθ πολιτιςτικϊν και δθμιουργικϊν δραςτθριοτιτων απαςχόλθςθσ για
παιδιά ωφελοφμενουσ (όπου εδϊ κα μποροφςε να ενταχκεί επικουρικά θ
παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ και θ μεταφορά των παιδιϊν ςε
διάφορουσ τόπουσ υλοποίθςθσ των δράςεων κ.λπ.)

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Ωφελοφμενοι Ρρογράμματοσ
Πετά τθ διαςφνδεςθ του ΨΕΒΑ με το Ξοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ ωφελοφμενοι του Υρογράμματοσ
είναι όςοι ζχουν επιλζξει ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα να λαμβάνουν βοικεια και από το Επιχειρθςιακό
Υρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ. Χυγκεκριμζνα ωφελοφμενοι είναι:




Δικαιοφχοι του Ξοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ που ζχουν επιλζξει να είναι ωφελοφμενοι του
Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ. Ωφελοφμενοι είναι και
όλα τα μζλθ που περιλαμβάνονται ςτθν αίτθςθ.
Άςτεγοι χωρίσ να απαιτείται θ εκ μζρουσ τουσ υποβολι αίτθςθσ.

Ωσ Εκνικι Αρχι Χυντονιςμοφ είναι θ Γενικι Γραμματεία Υρόνοιασ του Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ
Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και ωσ Διαχειριςτικι Αρχι του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ, το Εκνικό
Λνςτιτοφτο Εργαςίασ και Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (Ε.Λ.Ε.Α.Δ.)
Επιλζξιμοι Φορείσ
Επιλζξιμοι φορείσ για τθν υλοποίθςθ των πράξεων είναι οι Ξοινωνικζσ Χυμπράξεισ.
Ωσ «Κοινωνικι Σφμπραξθ» ορίηεται θ ςυνζργεια των Εταίρων, θ οποία κατοχυρϊνεται με τθν
ςυνυπογραφι του Υρωτοκόλλου Χυνεργαςίασ, για τθν υλοποίθςθ των Υράξεων τθσ παραγράφου 7 του
άρκρου 2 του Ξανονιςμοφ 223/2014. Σ Υροςδιοριςμόσ Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων για τθν υλοποίθςθ των
παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Λ «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ για το
Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (TEBA/FEAD), αποτυπϊνεται ςτθν υπ’ Αρικμ.
Δ23/οικ.23761/1507/27.5.2015 Απόφαςθ που ζχει δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΞ 1064/05.06.2015 τ. Β’, όπου
παρουςιάηεται ο Υίνακασ των Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων ανά Υεριφζρεια και Υεριφερειακι Ενότθτα και με
αναφορά ςτον Επικεφαλισ Εταίρο.
Ωσ «Δικαιοφχοσ» ορίηεται ο επικεφαλισ Εταίροσ τθσ Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ.
Εταίροι ςε κάκε Ξοινωνικι Χφμπραξθ δφναται να είναι τα νομικά πρόςωπα εν γζνει που προςδιορίηονται
ςτο Χφςτθμα Διαχείριςθσ και Ελζγχου ενεργειϊν που χρθματοδοτοφνται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ
Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (Ψ.Ε.Β.Α.), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και ζχουν ςυνυπογράψει πρωτόκολλο
ςυνεργαςίασ.
Σι Ξοινωνικζσ Χυμπράξεισ οφείλουν να παρακολουκοφν τουσ ωφελοφμενουσ ςτθν περιοχι ευκφνθσ τουσ,
μεριμνϊντασ για τθν εφαρμογι τθσ Σδθγίασ 95/46/EC και τθσ ςχετικισ εκνικισ νομοκεςίασ για τθν
προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων.
Α2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΡΕΙΦΕΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ είναι ο Επικεφαλισ Εταίροσ των τριϊν Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων Υ.Ε.
Αχαΐασ, Θλείασ, Αιτωλοακαρνανίασ ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ «Επιςιτιςτικισ και
Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ)».
Χυνοπτικά, οι αποφάςεισ ζνταξθσ των επιμζρουσ πράξεων των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ είναι:
 θ υπ’ αρικμ. 628/13-6-2018 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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«ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε.
ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ με Ξωδικό ΣΥΧ 5029532 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και
Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 20142020» (ΑΔΑ: ΩΟΞΧΣ7Φ-0ΩΩ)
θ υπ’ αρικμ. 630/13-6-2018 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ
«ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΑΧΑΛΑΧ με
Ξωδικό ΣΥΧ 5029643 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ»
του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΟΥΔΣ7Φ-2ΡΠ)
θ υπ’ αρικμ. 629/13-6-2018 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ για Ζνταξθ τθσ Υράξθσ
«ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ
ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019» - ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΧΩΠΥΦΑΘ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ με
Ξωδικό ΣΥΧ 5029803 ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ»
του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ) 2014-2020» (ΑΔΑ: 9Ο89Σ7Φ-ΠΓΒ).

Πε τθν υπ’ αρικμ. Δ13/οικ./20608/469/31-05-2019 (ΦΕΞ 1990/τ.Βϋ/2019) Απόφαςθ των Ωπουργϊν
Σικονομίασ και Εργαςίασ, Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ αποφαςίςτθκε θ
τροποποίθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ με τίτλο «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ
ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΔΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΥΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 20182019» ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ, το
οποίο χρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ). Θ δθμόςια
δαπάνθ τθσ πράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (ΧΑΕ 093/8):
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ

ΚΩΔ. MIS

ΚΩΔΙΚΟΣ ΡΑΞΗΣ ΣΑ

ΚΑΕ

ΣΥΝΟΛΟ Ρ/Υ

Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε.
Αιτωλοακαρνανίασ

5029532

2018ΧΕ09380012

02.02.071.9919.01.1297

7.244.332,35€

Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε.
Αχαΐασ

5029643

2018ΧΕ09380014

02.01.071.9919.01.1297

10.073.290,38€

Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε.
Θλείασ

5029803

2018ΧΕ09380013

02.03.071.9919.01.0037

6.216.334,58€

ΣΥΝΟΛΟ

23.533.957,31€

Ψο Ζργο των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων, ςυνολικοφ εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ 23.533.957,31
ευρϊ (για τθν περίοδο 2018–2019), ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. αναλφεται ωσ εξισ:
Κοινωνικι Σφμπραξθ

Υποζργο 1 –
Τρόφιμα

Υποζργο 2 – ΒΥΣ

Υποζργο 3 –
Διοικθτικζσ
Δαπάνεσ

Υποζργο 4 –
Συνοδευτικά
Μζτρα

Σφνολο
ανακεωρθμζνοσ
Ρ/Υ 2018-2019

Ξοινωνικι Χφμπραξθ
Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ

5.677.376,46

908.380,23

329.287,83

329.287,83

7.244.332,35

Ξοινωνικι Χφμπραξθ
Υ.Ε. Αχαΐασ

7.894.428,19

1.263.108,51

457.876,84

457.876,84

10.073.290,38

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Κοινωνικι Σφμπραξθ

Υποζργο 1 –
Τρόφιμα

Υποζργο 2 – ΒΥΣ

Υποζργο 3 –
Διοικθτικζσ
Δαπάνεσ

Υποζργο 4 –
Συνοδευτικά
Μζτρα

Σφνολο
ανακεωρθμζνοσ
Ρ/Υ 2018-2019

Ξοινωνικι Χφμπραξθ
Υ.Ε. Θλείασ

4.871.735,57

779.477,69

282.560,66

282.560,66

6.216.334,58

ΣΥΝΟΛΟ

18.443.540,22

2.950.966,43

1.069.725,33

1.069.725,33

23.533.957,31

Θ περιοχι εφαρμογισ των Δράςεων των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων και αντίςτοιχα του ζργου του
Αναδόχου, είναι:
1. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ το ςφνολο του Ρομοφ Αχαΐασ
2. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ το ςφνολο του Ρομοφ Θλείασ
3. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ το ςφνολο του Ρομοφ Αιτωλοακαρνανίασ
Σ αρικμόσ των ωφελουμζνων ανά Ξ.Χ. προςδιορίηεται μθνιαίωσ από τθν ζνταξθ των ωφελουμζνων ςτο
Ξ.Ε.Α. (Ξοινωνικό Ειςόδθμα Αλλθλεγγφθσ), ενδεικτικά για τον μινα Χεπτζμβριο του 2021 είναι:
1. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ  15.268 ωφελοφμενοι
2. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ  15.505 ωφελοφμενοι
3. Για τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ  11.678 ωφελοφμενοι
Α3. ΦΟΕΙΣ / ΕΤΑΙΟΙ ΤΩΝ ΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΜΡΑΞΕΩΝ
Σι Εταίροι κάκε Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ, εκτόσ από τον Επικεφαλι Εταίρο/ Δικαιοφχο, ιτοι τθν Υεριφζρεια
Δυτικισ Ελλάδασ (με τισ αντίςτοιχεσ Υεριφερειακζσ Ενότθτεσ) είναι:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ
ΕΤΑΙΟΙ
Λερά Πθτρόπολθ Αιτωλίασ και Ακαρνανίασ
Λερά Πθτροπολισ Ραυπακτου και Αγιου Βλαςιου
Διμοσ Ακτιου – Βονιτςασ
Διμοσ Ραυπακτιασ
Διμοσ Λ.Υ. Πεςολογγιου
Διμοσ Κερμοφ
Διμοσ θρομζρου
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Χελιβειο γθροκομείο Πεςολογγίου
Ρ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
Χριςτιανικθ Ενωςισ Αγρινιου Γθροκομειον
Εργαςτιρι ειδικισ επαγγελματικισ αγωγισ και αποκαταςτάςεωσ
«ΥΑΡΑΓΛΑ ΕΟΕΣΩΧΑ»
Χφλλογοσ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ γονζων - κθδεμόνων & φίλων αυτϊν
«θ ΑΟΞΩΣΡΘ»
Χφλλογοσ αμεα-γονεων και φιλων «ΘΟΛΑΧΨΛΔΑ»
Ψο Χαμόγελο του Υαιδιοφ
Υ.ΣΠ.Α.μεΑ Δυτικισ Ελλάδασ και Ροτίων Λονίων Ριςων
Λερά Πθτρόπολθ Υατρϊν
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Λερά Πθτρόπολθ Ξαλαβρφτων και Αιγιαλείασ
Ρ.Ε. Αχαΐασ
Ξοινωνικόσ Σργανιςμόσ Διμου Υατρζων
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΡΑΞΗ

Κοινωνικι Σφμπραξθ
Ρ.Ε. Ηλείασ

ΕΤΑΙΟΙ
Διμοσ Αιγιαλείασ
Διμοσ Ξαλαβρφτων,
Δθμοτικι Ξοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Δυμαίων,
Δθμοτικι Ξοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Ερφμανκου,
Υολυτεκνικι Σργάνωςθ Υατρϊν και Υεριχϊρων,
Υανελλινιοσ Χφνδεςμοσ Γονζων Ψριϊν Υαιδιϊν Ρ. Αχαΐασ,
Υ.ΣΠ.Α.μεΑ Δυτικισ Ελλάδασ και Ροτίων Λονίων Ριςων
Δ/νςθ Δθμοςίασ Ωγείασ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θλείασ
Διμοσ Υφργου
Διμοσ Ανδρίτςαινασ-Ξρεςτζνων
Διμοσ Ανδραβίδασ-Ξυλλινθσ
Διμοσ Ηαχάρωσ
Διμοσ Αρχαίασ Σλυμπίασ
Διμοσ Υθνειοφ
Δθμοτικι Ξοινωφελι Επιχείρθςθ Ιλιδασ
Ψο Χαμόγελο του Υαιδιοφ
«ΑΦΩΓΘ» Αςτικι μθ Ξερδοςκοπικι εταιρεία
Ρομαρχιακόσ Χφλλογοσ ΑΠΕΑ και Γονζων Ρομοφ Θλείασ «Ιλισ»
Ξοινωνικι Χυνεταιριςτικι Επιχείρθςθ «ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΧ ΞΑΛ ΕΩΘΠΕΦΛΑ»
Λ. Π. Θλείασ
Λ.Π. Ψριφυλίασ και Σλυμπίασ
Άςυλο Ανιάτων «Θ ΡΕΑ ΒΑΧΛΟΕΛΑΧ ΟΑΧΨΕΝΞΩΡ»
Άςυλο Αναπιρων – Γθροκομείο Υαναγία θ Ξακολικι Γαςτοφνθ
Μδρυμα χρονίων παςχόντων και κατάκοιτων Γερόντων «Υαναγία θ
Βλαχζρνα Ξάτω Υαναγιά Ξυλλινθσ»
Μδρυμα Βρεφονθπιακόσ Χτακμόσ Άγιοσ Ρικόλαοσ Ξζντρου Υθνείασ
Υ.ΣΠ.Α.μεΑ Δυτικισ Ελλάδασ και Ροτίων Λονίων Ριςων

Α4. ΡΕΙΓΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡ ΕΒΥΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ
Χφμφωνα με τον Σδθγό Εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ Λ ΕΒΩΧ ΨΕΒΑ:





Ωσ Χυνοδευτικά Πζτρα νοοφνται δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν κοινωνικι ενδυνάμωςθ, ενςωμάτωςθ
και επανζνταξθ των ωφελουμζνων.
Σι δαπάνεσ που ςυνδζονται με τα Χυνοδευτικά Πζτρα αποτελοφν κατ’ αποκοπιν δαπάνεσ που
ανζρχονται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ προμικειασ τροφίμων και βαςικισ υλικισ
ςυνδρομισ. Ωσ εκ τοφτου, επιςθμαίνεται ότι το ΕΥ ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ δεν καταβάλει κανζνα επιπλζον
ποςό για δαπάνεσ υλοποίθςθσ Χυνοδευτικϊν Πζτρων, ακόμα κι αν το κόςτοσ με το οποίο
επιβαρφνκθκε θ Ξοινωνικι Χφμπραξθ για τθν υλοποίθςθ τουσ είναι μεγαλφτερο.
Ψα Χυνοδευτικά Πζτρα υλοποιοφνται υπό τθν εποπτεία είτε του Δικαιοφχου είτε Εταίρου τθσ
Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ, ςτον οποίο ανατζκθκε από τθν Ξοινωνικι Χφμπραξθ θ αρμοδιότθτα και
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ευκφνθ υλοποίθςθσ του Χυνοδευτικοφ Πζτρου.
Σ φορζασ (Δικαιοφχοσ ι Εταίροσ) που εποπτεφει το υλοποιοφμενο Χυνοδευτικό Πζτρο, κακϊσ και το
είδοσ του μζτρου, προςδιορίηονται κατ’ εκτίμθςθ ςτο Ψεχνικό Δελτίο Υράξθσ που υποβάλλει ο
Δικαιοφχοσ.
Ξάκε Ξοινωνικι Χφμπραξθ αποφαςίηει ελεφκερα το είδοσ των Χυνοδευτικϊν Πζτρων που
προτίκεται να υλοποιιςει, ανάλογα με το προφίλ των ωφελοφμενων τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ
και τισ ανάγκεσ αυτϊν, τισ γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ κ.λπ., και υποβάλλει ςχετικι πρόταςθ προσ
τθ Διαχειριςτικι Αρχι προσ ζγκριςθ, μζςω ΨΔΥ. Ψο Χυνοδευτικό Πζτρο δφναται να παρζχεται
τόςο ςτον ωφελοφμενο, όςο και ςτα μζλθ τθσ ωφελοφμενθσ μονάδασ.
Ξάκε ωφελοφμενθ μονάδα και τα μζλθ τθσ δφνανται να ςυμμετζχουν ςε όςα Χυνοδευτικά Πζτρα
επικυμοφν.
Θ Ξοινωνικι Χφμπραξθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν ενθμζρωςθ των ωφελουμζνων ςχετικά με τα
Χυνοδευτικά Πζτρα που προςφζρονται κακϊσ επίςθσ ζχει τθν ευκφνθ για τθν οργάνωςθ
υλοποίθςθσ των Χυνοδευτικϊν Πζτρων
Ξάκε Εταίροσ Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ που εποπτεφει τθν υλοποίθςθ Χυνοδευτικοφ Πζτρου,
καταρτίηει οριςτικό πίνακα ωφελουμζνων που ζχουν εκδθλϊςει πρόκεςθ ςυμμετοχισ ανά
Χυνοδευτικό Πζτρο.
Θ Ξοινωνικι Χφμπραξθ οφείλει να μεριμνά για τθν ορκι υλοποίθςθ του Χυνοδευτικοφ Πζτρου, να
διαπιςτϊνει ότι τθροφνται οι απαιτοφμενοι κανόνεσ αςφαλείασ (όπου αυτό χρειάηεται) και
να εξαςφαλίηει ότι το μζτρο παρζχεται ςτουσ ωφελοφμενουσ τθρουμζνων των αρχϊν τθσ
ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ και χωρίσ κοινωνικό ςτιγματιςμό.
Σ εποπτεφον Εταίροσ και ο Δικαιοφχοσ οφείλουν να φυλάςςουν ςτο αρχείο τουσ ωρολόγιο ι
εβδομαδιαίο ι μθνιαίο πρόγραμμα υλοποίθςθσ του Χυνοδευτικοφ Πζτρου, π.χ. ςε περίπτωςθ
κοινωνικϊν φροντιςτθρίων εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα
Χε όλουσ τουσ τόπουσ όπου παρζχονται Χυνοδευτικά μζτρα, αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο
πινακίδα με τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του προγράμματοσ.
Σ Δικαιοφχοσ υποβάλλει ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι «Ενδιάμεςθ Ζκκεςθ Ωλοποίθςθσ Χυνοδευτικϊν
Πζτρων» με κάκε αίτθμα πλθρωμισ ενδιάμεςθσ δόςθσ που υποβάλλει, ωσ και «Ψελικι Ζκκεςθ
Ωλοποίθςθσ Χυνοδευτικϊν Πζτρων» με το αίτθμα αποπλθρωμισ του κατά τθ λιξθ τθσ Υράξθσ. Χε
περίπτωςθ που του ηθτθκεί από τθ Διαχειριςτικι Αρχι, υποχρεοφται να παρζχει ςε αυτιν
ςτοιχεία και ςε οποιοδιποτε άλλο ςτάδιο υλοποίθςθσ του ζργου.

Α5. ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ι/και κοινωνικϊν ζκτακτων αναγκϊν με πιο ενεργό και βιϊςιμο τρόπο τα οποία
ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του πλθττόμενου πλθκυςμοφ (ωφελοφμενουσ
ΨΕΒΑ, ενιλικεσ, εφιβουσ και παιδιά) των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ,
Αχαΐασ και Θλείασ, με ςτόχο τθ κατανόθςθ του προβλιματοσ και των παραγόντων που τουσ επθρεάηουν,
ςυμβάλλοντασ ςτθν ομαλι ζνταξθ/ επανζνταξθ τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Α6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ψο αντικείμενο του ζργου «Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ
ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019 ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 74

Σελίδα 81 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ
(ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029803)» του Ε.Υ.
Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ
(ΨΕΒΑ/ FEAD)» είναι θ παροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ και των κοινωνικϊν ζκτακτων αναγκϊν των απόρων/ ωφελοφμενων του ΨΕΒΑ με πιο ενεργό
και βιϊςιμο τρόπο. Ψα Χυνοδευτικά Πζτρα ςχεδιάηονται και υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
πλθκυςμοφ των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ, Θλείασ με απϊτερο
ςκοπό τθν κατανόθςθ του προβλιματοσ και των παραγόντων που τουσ επθρεάηουν, ςυμβάλλοντασ ςτθν
καλι ψυχικι υγεία τουσ και ςτθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτο ευρφτερο κοινωνικό περιβάλλον.
Ειδικότερα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν:












Σργάνωςθ και ςχεδιαςμό του ςυνόλου του ζργου μζςω τθσ Ζκκεςθσ Σργάνωςθσ και Χχεδιαςμοφ που
κα υποβάλλει εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Ξαταγραφι των αναγκϊν των ωφελοφμενων των τριϊν (3) Ξ.Χ. μζςω διεξαγωγισ κοινωνικισ ζρευνασ
που κα διενεργεί ςτο πλαίςιο ςυγκεκριμζνων ςυνοδευτικϊν μζτρων
Υεραιτζρω εξειδίκευςθ και ςχεδιαςμό των Χυνοδευτικϊν Πζτρων λαμβάνοντασ υπόψθ τα ευριματα
τθσ κοινωνικισ ζρευνασ (ςφνταξθ αναλυτικοφ Χχεδίου Δράςθσ),
Υροζγκριςθ των ςχεδιαηόμενων Χυνοδευτικϊν Πζτρων από τθν Διαχειριςτικι Αρχι,
Διαδικαςία ενθμζρωςθσ, ενεργοποίθςθσ, επιλογισ και παρακολοφκθςθσ των ωφελουμζνων που κα
ςυμμετζχουν ςτισ δράςεισ Χυνοδευτικϊν Πζτρων, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα ότι το μζτρο κα
παρζχεται ςτουσ ωφελοφμενουσ τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ μθ διάκριςθσ
και χωρίσ κοινωνικό ςτιγματιςμό.
Σργάνωςθ και παροχι των υπθρεςιϊν Χυνοδευτικϊν Πζτρων
Ωποβολι ςτθν πλατφόρμα του Οογιςμικοφ Υαρακολοφκθςθσ Χυνοδευτικϊν Πζτρων όςων
απαιτοφνται ςτο ςτάδιο τθσ προζγκριςθσ, τθσ τροποποίθςθσ (εάν υπάρξει) και τθσ ολοκλιρωςθσ,
Διάκεςθ του κατάλλθλου επιςτθμονικοφ/ ειδικοφ προςωπικοφ για τθν υλοποίθςθ των Χυνοδευτικϊν
Πζτρων,
Εκπόνθςθ εκκζςεων υλοποίθςθσ με επιςυναπτόμενο το τεκμθριωτικό υλικό,
Ψιρθςθ πλιρουσ θλεκτρονικοφ και φυςικοφ φακζλου υλοποίθςθσ των Χυνοδευτικϊν Πζτρων.

Υαράλλθλα, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει για κάκε ΧΠ τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ που
κα πραγματοποιθκοφν τθρϊντασ τουσ κανόνεσ του Σδθγοφ Δθμοςιότθτασ και Επικοινωνίασ του ΨΕΒΑ.
Χε όλουσ τουσ τόπουσ όπου παρζχονται Χυνοδευτικά Πζτρα, αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο πινακίδα με
τθν επικοινωνιακι ταυτότθτα του προγράμματοσ.
Τλεσ οι υπθρεςίεσ κα πρζπει να παρζχονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί Υροςταςίασ
Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, όπωσ ζχει διαμορφωκεί με τον ν. 4624/2019 (ΦΕΞ 137/Α/29-8-2019)
«Αρχι Υροςταςίασ Δεδομζνων Υροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των
φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν
εκνικι νομοκεςία τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 27θσ
Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
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Χυμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα.
Για το λόγο αυτό κατά το ςτάδιο υποβολισ προςφοράσ οι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να
υποβάλλουν Υπεφκυνθ Διλωςθ του ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει με τθν οποία να δθλϊνουν «ότι τθροφν
όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τον Γενικό Ξανονιςμό Υροςταςίασ Δεδομζνων
ΕΕ/2016/679 (GDPR) και το ν. 4624/2019 (Α 137)».

Α7. Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ανά Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
Α. Ζκκεςθ Οργάνωςθσ και Σχεδιαςμοφ του ζργου
Θ Ζκκεςθ Σργάνωςθσ και Χχεδιαςμοφ του ζργου, υποβάλλεται εντόσ 1 μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ
Χφμβαςθσ και περιλαμβάνει τον προγραμματιςμό των εργαςιϊν του ςυνολικά.
Ραραδοτζο:
Υ.Α.1 Ζκκεςθ Σργάνωςθσ και Χχεδιαςμοφ του ζργου

Β: Δράςεισ Συνοδευτικϊν Μζτρων
Χυνολικά προβλζπονται δζκα (10) Χυνοδευτικά Πζτρα τα αντικείμενα των οποίων περιγράφονται ωσ
ακολοφκωσ:
ΣΜ1: Ηλεκτρονικι διαςφνδεςθ ωφελοφμενων ΤΕΒΑ με προγράμματα και παροχζσ κοινωνικισ ςτιριξθσ Διαλειτουργικότθτα με το νζο κόμβο πλθροφόρθςθσ τθσ ΡΔΕ
Ψο ΧΠ1 ζχει ωσ ςκοπό τθ διαςφνδεςθ του διαδικτυακοφ τόπου https://pdeteba.gr τθσ πράξθσ με τον νζο
κόμβο πλθροφόρθςθσ που ζχει ςχεδιάςει θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ με κεντρικό εννοιολογικό άξονα
«Σ πολίτθσ ζχει Υρόςβαςθ» ωσ ςυνζχεια του πολυχρθςτικοφ portal «Πζνουμε Δυτικι Ελλάδα»
(https://menoumedytikiellada.gr). Σ κόμβοσ κα επιτρζπει ςτουσ πολίτεσ να ενθμερϊνονται για πλθκϊρα
κεμάτων που αφοροφν ςτα δικαιϊματά τουσ, ςτθν λειτουργία των κοινωνικϊν υπθρεςιϊν, ςε δράςεισ που
τουσ αφοροφν αλλά και κα αποτελζςει ζναν ςυμβουλευτικό ιςτότοπο, για ψυχαγωγία και εκπαίδευςθ
παιδιϊν, εφιβων και ενθλίκων, ςυμβουλζσ για πνευματικι και ςωματικι άςκθςθ, πλθροφορίεσ για
ςθμεία ενδιαφζροντοσ/ υπθρεςίεσ και διευκφνςεισ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ και κοινωνικισ
μζριμνασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και ψυχαγωγικζσ πολυτροπικζσ οπτικοακουςτικζσ
δραςτθριότθτεσ (multimedia).
Θ διαςφνδεςθ κα ςτοχεφει ςτθν ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και παροχι βοικειασ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ,
προςαρμοςμζνθ ςτισ προςωπικζσ ανάγκεσ, ενδιαφζροντα και προτιμιςεισ, με ςυνεχι ανατροφοδότθςθ
για βελτιϊςεισ αλλαγζσ προςβλζποντασ να διατελεί ωσ χριςιμοσ διαδικτυακόσ κόμβοσ βελτιϊνοντασ τθν
κακθμερινότθτά τουσ, τθν υγεία και ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι ςυνοχι.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναπτφξει εφαρμογι για τθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ με τον κόμβο
πλθροφόρθςθσ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Σι ωφελοφμενοι κα ειςζρχονται με ατομικοφσ
κωδικοφσ χριςτθ ςτο https://pdeteba.gr. Πε τθν είςοδό τουσ κα αποκτοφν άμεςα και εφκολα
πρόςβαςθ ςε πλθροφόρθςθ προςαρμοςμζνθ ςτισ ανάγκεσ/ ενδιαφζροντα/ προτιμιςεισ των
ωφελοφμενων ΨΕΒΑ. Κα δίνεται επίςθσ θ δυνατότθτα ενθμερϊςεων/ ειδοποιιςεων μζςω email
και επικοινωνίασ με τουσ χειριςτζσ τθσ εφαρμογισ, μζςω μθνυμάτων.
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 Θ εφαρμογι που κα αναπτυχκεί, κα είναι προςβάςιμθ και λειτουργικι μζςω θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι, αλλά και κινθτοφ ι tablet.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία και τθν ςυντιρθςθ τθσ εφαρμογισ
για όλο το διάςτθμα ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και τθν γνωςτοποίθςθ, δθμοςίευςθ ςτατιςτικϊν
αποτελεςμάτων προσ ενθμζρωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
 Θ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ κα περιλαμβάνει: αναηιτθςθ διακζςιμου υλικοφ
ενθμζρωςθσ/ πλθροφόρθςθσ, ανάπτυξθ υλικοφ ενθμζρωςθσ/ πλθροφόρθςθσ, κατθγοριοποίθςθ
διακζςιμθσ πλθροφόρθςθσ και ανάρτθςθ ςτθν εφαρμογι, απάντθςθ ςε ερωτιματα των
ωφελοφμενων, που κα υποβάλλονται μζςω τθσ εφαρμογισ, ςχετικά με κατευκφνςεισ-οδθγίεσαπορίεσ για τθν αξιοποίθςθ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν και υπθρεςιϊν υγείασ, κακϊσ και για
γενικότερα κζματα ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ εφαρμογισ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ ειδικϊν
ομάδων (πλην παιδιϊν)
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
παιδιϊν

Κατηγορία υπηρεςιών

Κατηγορία
ωφελουμζνων

 Ατομική ςυμβουλευτική
Όλοι
 Ατομική ςυμβουλευτική

Υαραδοτζο:
Υ.Β.1 Ζκκεςθ πεπραγμζνων
ΣΜ2: Γνωριμία με τον ακλθτιςμό 2021-2022
Ψο ΧΠ2 ζχει ωσ ςκοπό τθν ζμπρακτθ υποςτιριξθ των παιδιϊν και εφιβων ωφελουμζνων ΨΕΒΑ ενδεικτικά
και όχι περιοριςτικά θλικίασ 6-16 ετϊν προκειμζνου να γνωρίςουν το άκλθμα που αγαποφν, μζςα από
οργανωμζνα προγράμματα ςυμβάλλοντασ ςτθν βελτίωςθ τθσ ψυχικισ και ςωματικισ τουσ υγείασ αλλά και
τθσ κοινωνικισ τθσ ανάπτυξθσ. Θ δράςθ ςτοχεφει ςτθν ψυχοκοινωνικι ενδυνάμωςθ και ςτθν αφξθςθ τθσ
κοινωνικισ ςυνοχισ των οικονομικά πιο αδφναμων ςυμπολιτϊν, ςτθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ ι/και των ζκτακτων αναγκϊν με πιο ενεργό και βιϊςιμο τρόπο.
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί, υπό τθν κακοδιγθςθ του Επικεφαλισ Εταίρου (Δικαιοφχο) τθν
Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων, με ακλθτικοφσ φορείσ, ςωματεία,
ςυλλόγουσ και ακαδθμίεσ Υοδοςφαίρου, Ξαλακοςφαίριςθσ, Ωδατοςφαίριςθσ κ.α. των τριϊν (3)
Υεριφερειακϊν Ενοτιτων, για τθ δράςθ «Γνωριμία με τον Ακλθτιςμό 2021-2022» με επίκεντρο τα παιδιά
και τουσ εφιβουσ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 οι ωφελοφμενοι κα ςυμμετζχουν ςε οργανωμζνα προγράμματα ακλθμάτων για τα οποία κα
λάβουν voucher ι το αντίτιμο οι ακλθτικοί φορείσ, ςωματεία, ςφλλογοι ι ακαδθμίεσ που κα
ζχουν ςυμφωνιςει να ςυμμετζχουν ςτο ΧΠ για διάςτθμα από 6 ζωσ 9 μθνϊν. Χυνολικόσ
εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 450 για το ςφνολο των περιφερειακϊν ενοτιτων
κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3) Ξοινωνικζσ ςυμπράξεισ τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
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 Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα
διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να
εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα
πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον
ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 κατά τθν διάρκεια τθσ δράςθσ κα πραγματοποιθκοφν παιδοκεντρικά βιωματικά ςεμινάρια ανά
περιφερειακι ενότθτα με κεματολογία γφρω από τθν άςκθςθ/ άκλθςθ κετικι ςυμπεριφορά
ακλθτϊν, ενίςχυςθ ομαδικότθτασ, ανάπτυξθ δεξιοτιτων υγιεινισ διατροφισ και υγιεινϊν τρόπων
επιλογισ και γενικότερα δράςεισ πνευματικισ και ςωματικισ υγεία.
 ςτο τζλοσ τθσ δράςθσ κα ςχεδιαςτεί και πραγματοποιθκεί ζνα Φεςτιβάλ ανά Υεριφερειακι
Ενότθτα γφρω από τον ακλθτιςμό και τα παιχνίδια για ενίςχυςθ τθσ ομαδικότθτασ, τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, τθσ λογικισ ςυνειρμικισ ςκζψθσ, χωροχρονικζσ αςκιςεισ κ.α Χτο πλαίςιο του φεςτιβάλ
κα οργανωκοφν μίνι τουρνουά ςε ςυνεργαςία με τουσ ακλθτικοφσ φορείσ και ςυλλόγουσ που κα
ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Τπηρεςίεσ κοινωνικοποίηςησ παιδιϊν
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
παιδιϊν

Κατηγορία υπηρεςιών
 Ομαδική Δραςτηριότητα
 εμινάριο/Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα

Κατηγορία ωφελουμζνων
Παιδιά και ζφηβοι

Υαραδοτζα:
Υ.Β.2 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό

ΣΜ3: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων (π.χ. ξζνθ γλϊςςα, ρομποτικι, μουςικι, ηωγραφικι, κεραμικι, αγιογραφία,
ςκάκι, μακιματα ενίςχυςθσ κ.α.)
Ψο ΧΠ3 ζχει ωσ ςκοπό τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων ωφελουμζνων ΨΕΒΑ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά
θλικίασ 6-12 ετϊν που απαιτοφνται για τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ, για τθν κοινωνικι
ζνταξθ, τθν ενεργό ςυμμετοχι ςτα κοινά και τθν απαςχόλθςθ. Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ μεταβαλλόμενεσ
ςυνκικεσ του κόςμου τθσ εργαςίασ, θ δράςθ ςτοχεφει ςτθν προετοιμαςία των ωφελουμζνων για τισ
τρζχουςεσ και μελλοντικζσ προκλιςεισ ενιςχφοντάσ τουσ με τισ κατάλλθλεσ δεξιότθτεσ, χωρίσ
αποκλειςμοφσ.
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί, υπό τθν κακοδιγθςθ του Επικεφαλισ Εταίρου (Δικαιοφχο) τθν
Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ και των τριϊν (3) Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων, με εκπαιδευτικοφσ φορείσ των
τριϊν (3) Υεριφερειακϊν Ενοτιτων, για τθ δράςθ «Ανάπτυξθ δεξιοτιτων».
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει χαρτογράφθςθ των αναγκϊν των ωφελοφμενων
ΨΕΒΑ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτισ θλικίεσ αναφοράσ. Χκοπόσ τθσ χαρτογράφθςθσ είναι
θ διερεφνθςθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ ϊςτε να
ςχεδιαςτοφν, εξειδικευτοφν και υλοποιθκοφν προγράμματα που να τισ καλφπτουν και να υπάρχει
ανταποκριςιμότθτα ςτθν κάλυψθ για πραγματικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ (unmet social needs) όπωσ
αυτζσ εκφράηονται από τισ/τουσ ίδιουσ δικαιοφχουσ ΨΕΒΑ ΥΔΕ. Επίςθσ, μζςω τθσ χαρτογράφθςθσ
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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κα γίνει και αφξθςθ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, κοινωνικοφ διαλόγου με τουσ ωφελοφμενουσ
ΨΕΒΑ για μζτρα ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ του και ενδυνάμωςθσ δεξιοτιτων τουσ που
μακροπρόκεςμα κα ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ τθσ φτϊχειασ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ .
Θ χαρτογράφθςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω κοινωνικισ ζρευνασ που κα υλοποιθκεί ςε
αντιπροςωπευτικό δείγμα τουλάχιςτον 300 γονζων ωφελοφμενων των τριϊν Υεριφερειακϊν
ενοτιτων μζςω τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με χριςθ θμιδομθμζνου ερωτθματολογίου.
Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα αποτυπωκοφν ςε μια Ζκκεςθ ανά περιφερειακι ενότθτα και
ςυνολικά για τθν ΥΔΕ.
οι ωφελοφμενοι κα ςυμμετζχουν μζςω voucher ςε οργανωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα
ανάπτυξθσ δεξιοτιτων (π.χ. ξζνθ γλϊςςα, ρομποτικι, μουςικι, ηωγραφικι, κεραμικι, αγιογραφία,
ςκάκι, μακιματα ενίςχυςθσ δεξιοτιτων, ςυμβουλευτικι επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ κ.α.)
με ευρεία ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν φορζων, που κα ζχουν ςυμφωνιςει να ςυμμετζχουν ςτο ΧΠ
για διάςτθμα 4 μθνϊν.
Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 1.000 για το ςφνολο των
περιφερειακϊν ενοτιτων κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3)
Ξοινωνικζσ ςυμπράξεισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα
διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να
εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα
πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον
ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.

Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Κοινωνικά φροντιςτήρια για παιδιά/
ωφελοφμενουσ

Κατηγορία υπηρεςιών
 Εκπαιδευτικά προγράμματα

Κατηγορία ωφελουμζνων
Ωφελοφμενοι 6-12 ετϊν

Υαραδοτζα:
Υ.Β.3α Ζκκεςθ ευρθμάτων κοινωνικισ ζρευνασ – Χχζδιο Δράςθσ
Υ.Β.3β Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ4: Υπθρεςίεσ πρόλθψθσ - προαγωγισ υγείασ: ενδεικτικά Οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ - Οδοντιατρικόσ
ζλεγχοσ –Αλλεργικά τεςτ και βιοδείκτεσ ςε παιδιά (ςυνοδευόμενα με παροχι ςε προςτατευτικά μζςα)
Ψο ΧΠ4 ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν πρόλθψθσ και προαγωγισ τθσ υγείασ παιδιϊν και ενθλίκων
ωφελοφμενων ΨΕΒΑ. Θ δράςθ περιλαμβάνει ενδεικτικά προλθπτικό οφκαλμολογικό ζλεγχο, προλθπτικό
οδοντιατρικό ζλεγχο, προλθπτικά αλλεργικά τεςτ ςε παιδιά, προλθπτικι εξζταςθ βιοδεικτϊν ςε παιδιά
κ.ο.κ. Χτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ κα παραςχεκοφν προςτατευτικά μζςα ςε γιατροφσ, προςωπικό
και ωφελοφμενουσ και κα διερευνθκεί θ δυνατότθτα ςυνεργαςίασ με οδοντιατρικοφσ, ιατρικοφσ
ςυλλόγουσ κ.α. τθσ ΥΔΕ.
Χυμπλθρωματικά και για τθν ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και προαγωγι τθσ υγείασ των ωφελουμζνων ΨΕΒΑ
πρόκειται να διοργανωκοφν Χεμινάρια με παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για κζματα όπωσ θ ςτοματικι
υγιεινι, θ προςταςία των ματιϊν (π.χ. διατροφι για καλι όραςθ, κ.α) ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
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 Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 1.000 για το ςφνολο των
περιφερειακϊν ενοτιτων κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3)
Ξοινωνικζσ ςυμπράξεισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ
ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ
δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο
κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 Κα πραγματοποιθκεί τουλάχιςτον ζνα (1) ςεμινάριο ανά περιφερειακι ενότθτα με κεματολογία
για τθν ςτοματικι υγιεινι, τθν προςταςία των ματιϊν κ.α Για το ςεμινάριο κα παραχκεί
εκπαιδευτικό υλικό ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι το οποίο κα διανεμθκεί ςτουσ
ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ που κα ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ αλλά και ςε άλλεσ δράςεισ τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου

Κατηγορία υπηρεςιών

 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
παιδιϊν
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ ειδικϊν
ομάδων (πλην παιδιϊν)

Κατηγορία
ωφελουμζνων

 Ατομική υμβουλευτική
Όλοι
 Ατομική υμβουλευτική

Υαραδοτζα:
Υ.Β.4 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ5: Υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ: Ενδυνάμωςθ, ατομικι ςυμβουλευτικι
Χτο πλαίςιο του ΧΠ5 κα ςχεδιαςτοφν και υλοποιθκοφν δράςεισ κοινωνικισ ςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ μζςω
ατομικισ ςυμβουλευτικισ προσ τουσ ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει χαρτογράφθςθ των αναγκϊν των ωφελουμζνων ΨΕΒΑ
τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 18 ετϊν και άνω. Χκοπόσ τθσ χαρτογράφθςθσ είναι θ διερεφνθςθ
των αναγκϊν των ωφελουμζνων για υπθρεςίεσ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ και
κοινωνικισ ζνταξθσ ϊςτε να ςχεδιαςτοφν, εξειδικευτοφν και υλοποιθκοφν δράςεισ που να τισ
καλφπτουν. Επίςθσ, μζςω τθσ χαρτογράφθςθσ κα γίνει και αφξθςθ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ,
κοινωνικοφ διαλόγου με τουσ ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ για μζτρα ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ του και
ενδυνάμωςθσ δεξιοτιτων τουσ που μακροπρόκεςμα κα ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ τθσ
φτϊχειασ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ .
 Θ χαρτογράφθςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω κοινωνικισ ζρευνασ που κα υλοποιθκεί ςε
αντιπροςωπευτικό δείγμα τουλάχιςτον 400 ωφελουμζνων 18 ετϊν και άνω των τριϊν
Υεριφερειακϊν ενοτιτων μζςω τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με χριςθ θμιδομθμζνου
ερωτθματολογίου.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα αποτυπωκοφν ςε μια Ζκκεςθ ανά περιφερειακι ενότθτα και
ςυνολικά για τθν ΥΔΕ.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει το προφίλ των ωφελουμζνων ςτουσ οποίουσ κα απευκφνεται
θ δράςθ κοινωνικισ ςτιριξθσ.
 Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 900 για το ςφνολο των περιφερειακϊν
ενοτιτων κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3) Ξοινωνικζσ
ςυμπράξεισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ
ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ
δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο
κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
ειδικϊν ομάδων (πλην παιδιϊν)
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
παιδιϊν

Κατηγορία υπηρεςιών

Κατηγορία ωφελουμζνων

 Ατομική ςυμβουλευτική

Όλοι

Υαραδοτζο:
Υ.Β.5α Ζκκεςθ ευρθμάτων κοινωνικισ ζρευνασ – Χχζδιο Δράςθσ
Υ.Β.5β Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ6: Ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνδυαςμόσ δράςεων με επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
ενδιαφζροντοσ, χϊρουσ δθμιουργίασ κ.λπ., (Εργαςτιρια, Βιβλιοκικεσ, Μουςεία, Θζατρα, Ρανεπιςτιμιο,
Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ, κ.α.)
Χτο πλαίςιο του ΧΠ6 κα ςχεδιαςτοφν και υλοποιθκοφν Σμαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε
εξωτερικοφσ χϊρουσ ι ςυνδυαςμόσ εκπαιδευτικϊν και ψυχαγωγικϊν δράςεων με επιςκζψεισ ςε χϊρουσ
ενδιαφζροντοσ, χϊρουσ δθμιουργίασ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ κ.λπ., (Εργαςτιρια, Βιβλιοκικεσ, Πουςεία,
Κζατρα, Υανεπιςτιμιο, Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ, κ.α.) για τουσ ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ θλικίασ 6-16 ετϊν
(ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά).
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 500 για το ςφνολο των περιφερειακϊν
ενοτιτων κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3) Ξοινωνικζσ
ςυμπράξεισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Χε αυτοφσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςυνοδοί των
ανθλίκων όταν θ δράςθ αφορά παιδιά και εφιβουσ. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ
ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ
δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο
κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να προτείνει τισ εκπαιδευτικζσ
δραςτθριότθτεσ ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ και τισ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ενδιαφζροντοσ. Κα
πραγματοποιθκεί κατ’ ελάχιςτον μία (1) δραςτθριότθτα ανά περιφερειακι ενότθτα.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα καλφψει το κόςτοσ μεταφοράσ των παιδιϊν και εφιβων και ενόσ
ςυνοδοφ - γονιοφ ωφελοφμενου ΨΕΒΑ που κα ςυμμετζχουν κακϊσ και πικανόν αναλϊςιμα που
κα απαιτθκοφν.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Τλοποίηςη πολιτιςτικϊν και δημιουργικϊν
δραςτηριοτήτων απαςχόληςησ για παιδιά
ωφελοφμενουσ

Κατηγορία υπηρεςιών
 Ομαδική
δραςτηριότητα

Κατηγορία ωφελουμζνων
Ωφελοφμενοι 6-16 ετϊν

Υαραδοτζο:
Υ.Β.6 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ7: Virtual school για εφιβουσ
Χτο πλαίςιο του ΧΠ7 κα δθμιουργθκεί ζνα «εικονικό ςχολείο» (virtual school) το οποίο κα περιλαμβάνει
μακιματα και δραςτθριότθτεσ ςε παιδιά και εφιβουσ 12-17 ετϊν, ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ, για κζματα όπωσ
ο πολιτιςμόσ, το περιβάλλον, θ δθμιουργία (π.χ. κυκλικι οικονομία, ανακφκλωςθ, πράςινο και αςτικόσ
ςχεδιαςμόσ, καλλιτεχνικά όπωσ φωτογραφία, ςυνεργαςία για δθμιουργίαgraffiti, ςεμινάρια παραγωγισ
ιδεϊν και βθμάτων υλοποίθςθσ, ςεμινάρια διατροφισ/ μαγειρικισ) και άλλεσ κεματολογίεσ.
Ψα μακιματα κα είναι διαδραςτικά και βιωματικά και κα υλοποιοφνται μζςω εξειδικευμζνων
πλατφορμϊν παρζχοντασ τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ μεταξφ των παιδιϊν και εφιβων και των
εκπαιδευτϊν τουσ.
Επίςθσ, κα δθμιουργθκεί ζνα microsite εντόσ τουσ site http://pdeteba.gr το οποίο κα λειτουργεί
παράλλθλα παρζχοντασ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα των μακθμάτων, δραςτθριοτιτων και project,
εκπαιδευτικό υλικό κ.α. Ψο microsite κα λειτουργεί και ωσ κόμβοσ δθμοςιότθτασ και προβολισ των
δραςτθριοτιτων ςτα πλαίςια των ςυνοδευτικϊν μζτρων.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πραγματοποιιςει χαρτογράφθςθ των αναγκϊν των παιδιϊν και εφιβων
ωφελουμζνων ΨΕΒΑ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ 12-17 ετϊν. Χκοπόσ τθσ χαρτογράφθςθσ είναι
θ διερεφνθςθ των ενδιαφερόντων και αναγκϊν των ωφελουμζνων ϊςτε να ςχεδιαςτοφν,
εξειδικευτοφν και υλοποιθκοφν μακιματα και δραςτθριότθτεσ που να τισ καλφπτουν. Επίςθσ, μζςω
τθσ χαρτογράφθςθσ κα γίνει και αφξθςθ ςυμμετοχικισ διαδικαςίασ, κοινωνικοφ διαλόγου με τουσ
ωφελοφμενουσ ΨΕΒΑ.
Θ χαρτογράφθςθ κα πραγματοποιθκεί μζςω κοινωνικισ ζρευνασ που κα υλοποιθκεί ςε
αντιπροςωπευτικό δείγμα τουλάχιςτον 300 ωφελουμζνων γονζων παιδιϊν και εφιβων θλικίασ 1217 ετϊν των τριϊν Υεριφερειακϊν ενοτιτων μζςω τθλεφωνικϊν ςυνεντεφξεων με χριςθ
θμιδομθμζνου ερωτθματολογίου.
Ψα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ κα αποτυπωκοφν ςε μια Ζκκεςθ ανά περιφερειακι ενότθτα και
ςυνολικά για τθν ΥΔΕ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
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ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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 Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 500 ωφελοφμενοι θλικίασ 12-17 ετϊν για
το ςφνολο των περιφερειακϊν ενοτιτων κατανεμθμζνοι αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι
τρεισ (3) Ξοινωνικζσ ςυμπράξεισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ
μεγαλφτερθσ ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ
ι μθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον
ίδιο κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν
ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ
Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςχεδιάςει και να λειτουργιςει το microsite για όλο το
διάςτθμα υλοποίθςθσ του ΧΠ7.
 Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτο τζλοσ του virtualschool κα διοργανϊςει μια (1) Εκδιλωςθ/ Φεςτιβάλ
ανά περιφερειακι ενότθτα ςτθν οποία κα παρουςιαςτοφν τα project των παιδιϊν που κα
αποτυπϊνουν τθν κριτικι τουσ ςκζψθ, τθν ςυλλογι εργαςία, το ενδιαφζρον για το περιβάλλον, τθν
κοινωνία κ.α ςυμβάλλοντασ ςτθν περαιτζρω κοινωνικοποίθςι τουσ ιδιαίτερα κατά τθν κρίςιμθ
θλικία τθσ εφθβείασ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου

Κατηγορία υπηρεςιών

 Τπηρεςίεσ κοινωνικοποίηςησ παιδιϊν

 Ομαδική δραςτηριότητα

Κατηγορία ωφελουμζνων
Παιδιά και ζφηβοι ηλικίασ
12-17 ετϊν

Υαραδοτζο:
Υ.Β.7α Ζκκεςθ ευρθμάτων κοινωνικισ ζρευνασ – Χχζδιο δράςθσ
Υ.Β.7β Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ8: Εξειδικευμζνεσ Νομικζσ Συμβουλζσ: THEMIS PROSVASIS
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου 8 ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να ςχεδιάςει και να
υλοποιιςει ατομικι ςυμβουλευτικι με τθν ςυμβολι νομικϊν παρζχοντασ εξειδικευμζνεσ νομικζσ
ςυμβουλζσ που άγουν τθν κοινωνικι ενςωμάτωςθ των απόρων- ωφελοφμενων ΨΕΒΑ για κζματα όπωσ
(ενδεικτικά):
 Διαχείριςθ οικογενειακοφ προχπολογιςμοφ (νομικζσ ςυμβουλζσ για κζματα διαχείριςθσ χρεϊν,
δανειακϊν υποχρεϊςεων, μείωςθ ενοικίου, προςταςία κφριασ κατοικίασ, φορολογικζσ ςυμβουλζσ
κ.λπ.),
 Ενθμζρωςθ για εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορϊν (Διαμεςολάβθςθ κλπ)
 Ρομικζσ Χυμβουλζσ για Εργαςιακά Κζματα, Ηθτιματα Αςφαλιςτικοφ Δικαίου – Ρζα Εργαςιακά
Ποτίβα για ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ ςτθν εργαςία (ςυμφϊνα και
με τουσ ςτόχουσ του ΕΞΨ+) και μείωςθ του φαινομζνου του αποκλειςμοφ και τθσ φτϊχειασ.
 Χυμβουλευτικι για κζματα προςταςίασ ατομικϊν δικαιωμάτων ωφελοφμενων (λ.χ. αντιμετϊπιςθ
φαινομζνων ενδοοικογενειακισ βίασ, ιςότθτασ και δικαιωμάτων γυναικϊν, δικαιϊματα κλπ)
 Χυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ και νομικι κακοδιγθςθ για προςταςία ςε επίπεδο πρόνοιασ,
πρόςβαςθσ ωφελοφμενων ΨΕΒΑ ςε επαρκι ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, αφξθςθ τθσ
προςβαςιμότθτασ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ – δομζσ υγείασ και κοινωνικισ μζριμνασ τθσ Υ.Ε.
Αχαΐασ).

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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 Χυμβουλζσ κοινωνικισ ζνταξθσ ωφελοφμενων ΨΕΒΑ ιδιαίτερων πλθκυςμιακϊν ομάδων (πχ. μελϊν
οικογενειϊν φυλακιςμζνων, εξαρτθμζνων χρθςτϊν κ.λπ.)
 Χυμβουλζσ –νομικι υποςτιριξθ για ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ/ προκθρφξεισ κζςεων εργαςίασ ι
απαςχολθςιμότθτασ, ςφνταξθ βιογραφικοφ, ζλεγχο δικαιολογθτικϊν.
Χτο πλαίςιο του Χυνοδευτικοφ Πζτρου:
 Σ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα ςχεδιάςει και οργανϊςει ατομικζσ ςυνεδρίεσ νομικισ ςυμβουλευτικισ
ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα. Σι ωφελοφμενοι κα ενθμερωκοφν για τθν δυνατότθτα ςυμμετοχισ
ςτθν δράςθ και κα δθλϊςουν το ενδιαφζρον τουσ. Εάν ο αρικμόσ των ενδιαφερομζνων ξεπερνά τον
προκακοριςμζνο πλικοσ τότε κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ.
 Κα ςυνεργαςτεί με νομικοφσ (μζςω των κατά τόπουσ δικθγορικϊν ςυλλόγων) οι οποίοι κα παρζχουν
δια ηϊςθσ ι/και τθλεφωνικζσ ςυμβουλζσ ςε ωφελοφμενουσ που τισ ζχουν ανάγκθ.
 Χυνολικόσ εκτιμϊμενοσ αρικμόσ ωφελοφμενων τθσ δράςθσ 250 για το ςφνολο των περιφερειακϊν
ενοτιτων. Ωςτόςο ςε περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα, απόκλιςθσ ι μθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται
το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο ςτον ίδιο κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το
προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται
αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ, ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
 Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 υμβουλζσ διαχείριςησ οικογενειακοφ
προχπολογιςμοφ

Κατηγορία υπηρεςιών
 Ατομική ςυμβουλευτική

Κατηγορία ωφελουμζνων
 Ενήλικεσ

Υαραδοτζο:
Υ.Β.8 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό
ΣΜ9: Δράςεισ με ςυμπράξεισ/ διαςφνδεςθ με άλλουσ φορείσ/ προγράμματα
Χτο πλαίςιο του ΧΠ9 ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα αναηθτιςει ςυνεργαςίεσ με άλλουσ φορείσ ι
προγράμματα προκειμζνου να υλοποιιςει από κοινοφ με αυτοφσ ςυμπράξεισ ι διαςυνδεόμενεσ δράςεισ
ςε εκνικό ι ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σ ςχεδιαςμόσ των δράςεων κα γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Χυγκεκριμζνα, εδϊ υπάγονται δράςεισ ςυνοδευτικϊν που διαςυνδζονται ι οικοδομοφν ςυνζργειεσ με
προγράμματα και άλλα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ ΕΕ, όπωσ ΘΣRIZON, InvestEU, REACT EU, ERASMUS+ ι
ςυνζργειεσ με άλλεσ δράςεισ του ΕΞΨ - ESF+, όπωσ για παράδειγμα ςε κοινζσ δράςεισ αφξθςθσ
προςβαςιμότθτασ-ιςότιμων ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ παιδιϊν -μείωςθσ ψθφιακοφ χάςματοσ ςε παιδιά
προερχόμενα από τα φτωχότερα κοινωνικά ςτρϊματα και αφξθςθ παροχισ ευκαιριϊν για κοινωνικι
ζνταξθ όπωσ περιγράφεται και ςτο νζο Υολυετζσ Δθμοςιονομικό Υλαίςιο 2021-2027 (Multiannual
Financial Framework-MFF: Ψheroleofthe MFF 2021-2027 in fighting child poverty and social exclusion in
Europe).
Χτο ίδιο πλαίςιο δφναται να υπαχκοφν δράςεισ νζων ΕΕ οικογενειακϊν πολιτικϊν ESF 20121-2017 Family
Policy Actions – Λnvesting in Children Integration (βελτίωςθ ενδοοικογενειακϊν ςχζςεων, κοινζσ δράςεισ
γονιοφ παιδιοφ) ι άλλεσ που εντάςςονται ςτθν ευρφτερθ Ευρωπαϊκι Χτρατθγικι Υρογραμμάτων &

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ
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τοσ ΣΔΒΑ
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Υολιτικϊν για εκπαιδευτικζσ καινοτόμεσ δράςεισ προςχολικισ θλικίασ (Εarly Childhood Innovation Policies
& Services) ESF+ 2021-2027 (Improving access to early childhood education) με ςτόχο να δρουν
αντιςτακμιςτικά ςτισ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ που προκαλοφνται λόγω φτϊχειασ και προςβλζποντασ ςτθν
διαςφάλιςθ Λςότιμθσ Πεταχείριςθσ, Ευκαιριϊν και Ενδυνάμωςθσ των ωφελοφμενων ΨΕΒΑ ΥΔΕ.
Επίςθσ, άλλεσ δράςεισ ςυνοδευτικϊν μζτρων ςτο πλαίςιο του ΧΠ9 μποροφν να αφοροφν περαιτζρω
ςυνζργειεσ είτε ςε επίπεδο ΥΕΥ (ΕΧΥΑ), είτε για κοινά ΕΕ ςυνοδευτικά μζτρα ι βζλτιςτεσ πρακτικζσ
(ενδυνάμωςθσ ατόμων Ψρίτθσ Θλικίασ, ανεφρεςθ και ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ νεοαναδυόμενων
κατθγοριϊν ωφελοφμενων ΨΕΒΑ όπωσ φοιτθτζσ πρϊθν επιχειρθματίεσ κ.α., προγράμματα αποφυγισ
Χπατάλθσ Ψροφίμων, κυκλικισ οικονομίασ, πράςινθσ μεταβίβαςθσ και μείωςθσ αποτφπωςθσ του άνκρακα,
δικτφωςθ για υλοποίθςθ δράςεων ενδυνάμωςθσ δεξιοτιτων με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακότι θ ΥΔΕ
ςυμμετζχει ενεργά και με διακρίςεισ ςτο EU FEAD / ESF+ και ςτθν EU FEAD Community.
Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Υαραδοτζο:
Υ.Β.9 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό

ΣΜ10: Δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ φροντίδασ ατόμων ςε ανάγκθ (θλικιωμζνοι, ΑμεΑ, παιδιά
– ζφθβοι κάτοικοι απομακρυςμζνων περιοχϊν)
Χτο πλαίςιο του ΧΠ10 ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα παρζχει δράςεισ υποςτιριξθσ φροντίδασ ατόμων ςε
ανάγκθ όπωσ κάτοικοι απομακρυςμζνων περιοχϊν, θλικιωμζνοι, Άτομα με Αναπθρία κ.α. Θ υποςτιριξθ κα
παρζχεται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ, κατ' οίκον ςε απομακρυςμζνεσ περιοχζσ κάνοντασ χριςθ
των κινθτϊν μονάδων που διακζτει θ Ανακζτουςα Αρχι και ςε ςυνεργαςία με τισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
των Υεριφερειακϊν Ενοτιτων, των Διμων και αρμόδιων φορζων ςυλλόγων και γενικά εκπροςϊπων τθσ
Ξοινωνίασ των Υολιτϊν .
Ενδεικτικζσ δράςεισ υποςτιριξθσ δφναται να είναι θ ψυχολογικι εκτίμθςθ και διαχείριςθ άγχουσ,
διάγνωςθ άνοιασ, ςυμβουλευτικι για αςκιςεισ διατιρθςθσ διαφγειασ, ςυμβουλευτικι οικογζνειασ και
παραπομπι ςε ειδικζσ υπθρεςίεσ για διαχείριςθ παιδιϊν ΑμεΑ, διενζργεια προλθπτικϊν εξετάςεων όπωσ
υπζρθχου μαςτοφ, υπζρθχου άνω κάτω κοιλίασ, διενζργεια τεςτ αλλεργίασ, προλθπτικζσ οφκαλμολογικζσ
εξετάςεισ και άλλεσ δράςεισ που αφοροφν κατοίκουσ απομακρυςμζνων περιοχϊν. Σι δράςεισ κα
υλοποιθκοφν με τθν ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Χυνολικά ο εκτιμϊμενοσ αρικμόσ των ωφελοφμενων που κα ςυμμετζχουν ςτθν δράςθ είναι 500, οι οποίοι
κα κατανεμθκοφν αναλογικά ςτισ περιοχζσ που καλφπτουν οι τρεισ (3) Ξοινωνικζσ ςυμπράξεισ. Ωςτόςο ςε
περίπτωςθ μεγαλφτερθσ ανταποκριςιμότθτασ/ αποδοχισ και εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ι, αντίκετα,
απόκλιςθσ ι μθ δυνατότθτασ υλοποίθςθσ/ ςυμμετοχισ κα διερευνάται το βζλτιςτο εναλλακτικό ςενάριο
ςτον ίδιο κεματικό άξονα προκειμζνου θ δράςθ να εξαςφαλίηει το προςδοκϊμενο όφελοσ προσ τουσ
ωφελοφμενουσ. Σποιαδιποτε αλλαγι κα πραγματοποιείται αποκλειςτικά και μόνο κατόπιν ςυνεννόθςθσ,
ζγκριςθσ και υπό τον ςυντονιςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ ΕΛΕΑΔ.
Τ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα προτείνει τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ οι οποίεσ κα λάβουν τθν ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Είδοσ Συνοδευτικοφ Μζτρου
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
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Κατηγορία υπηρεςιών
 Ατομική υμβουλευτική
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ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
ειδικϊν ομάδων (πλην παιδιϊν)
 Τπηρεςίεσ ψυχοκοινωνικήσ ςτήριξησ,
ενδυνάμωςησ και κοινωνικήσ ζνταξησ
παιδιϊν

απομακρυςμζνων περιοχϊν

Υαραδοτζο:
Υ.Β.10 Ζκκεςθ πεπραγμζνων &Ψεκμθριωτικό υλικό

Σε όλα τα Συνοδευτικά Μζτρα που προτείνονται ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πραγματοποιεί και δράςεισ
δθμοςιότθτασ. Ενδεικτικά αναφζρονται: Δελτίο Τφπου, Καταχϊρθςθ ςε 3 εφθμερίδεσ (1 ανά
Ρεριφερειακι Ενότθτα), θλεκτρονικό banner, video animation με απλζσ οδθγίεσ χριςθσ για προβολι
ςτα social media.
Επιπλζον δράςεισ δθμοςιότθτασ ςε ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι: επικοινωνία ςε Αρχι
Διαχείριςθσ, υποςτιριξθ δικτφωςθσ και επικοινωνίασ ςε θμερίδεσ, ςεμινάρια, Αρχι Διαχείριςθσ, FEAD
Community, κ.α.
Σε όλεσ τισ Δράςεισ κα λαμβάνονται υπόψθ οι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Οδθγοφ Δθμοςιότθτασ και
Επικοινωνίασ του ΤΕΒΑ (ζκδοςθ 2015).
Για τισ δράςεισ των Συνοδευτικϊν μζτρων κα υπάρχει θ δυνατότθτα διαδικτυακισ ι και υβριδικισ
υλοποίθςισ τουσ για λόγουσ που για τθν αποφυγι τθσ διαςποράσ του COVID-19 επιβλθκοφν από τθν
πολιτεία περιοριςτικά μζτρα ςχετικά με τθν φυςικι παρουςία/ ςυμμετοχι.
Χε όλεσ τισ δράςεισ κα λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ εργαηομζνων και
ωφελουμζνων, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ και τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ
που εκδίδονται από αρμόδιουσ φορείσ.

Α8. Ομάδα Ζργου/Σχιμα Διοίκθςθσ τθσ Σφμβαςθσ
Σ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει με τθν Ψεχνικι του Υροςφορά ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ
για το ςχιμα διοίκθςθσ, το προςωπικό που κα διακζςει για τθ διοίκθςθ και υλοποίθςθ του Ζργου, το
γνωςτικό αντικείμενο που κα καλφψουν ο Ωπεφκυνοσ, ο Αναπλθρωτισ Ωπεφκυνοσ και τα ςτελζχθ τθσ
Σμάδασ Ζργου, κακϊσ και το χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ανά Φάςθ του Ζργου λαμβάνοντασ υπόψθ τισ
απαιτιςεισ αυτοφ, όπωσ αποτυπϊκθκαν ςτισ ανωτζρω παραγράφουσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου,
ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου κα τθν ζχει ο Ανάδοχοσ.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει ςτθν προςφορά του το ςφςτθμα επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα
Αρχι, προκειμζνου να διαςφαλίηεται:





Θ λιψθ αποφάςεων
Θ πρόλθψθ και τυχόν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
Θ αναςκόπθςθ των φάςεων του ζργου
Θ τεκμθρίωςθ των αποτελεςμάτων

Επικεφαλισ τθσ Σμάδασ Ζργου κα τεκεί ο Ωπεφκυνοσ Ζργου (ΩΕ). Σ ΩΕ ζχει τθν ευκφνθ ςυνολικοφ
ςυντονιςμοφ τθσ Σμάδασ Ζργου του Αναδόχου και τθσ ομαλισ διεξαγωγισ του ζργου ςε κακθμερινι βάςθ,

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 86

Σελίδα 93 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

κα εποπτεφει τισ εργαςίεσ όλων των επί μζρουσ υπο-ομάδων και κα είναι ο κφριοσ φορζασ επικοινωνίασ
με τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζςει προςωπικό επαρκζσ ςε πλικοσ και δεξιότθτεσ ϊςτε να καλφπτονται
όλα τα τμιματα του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου με επάρκεια και πλθρότθτα. Χυγκεκριμζνα, θ Σμάδα
Ζργου του Αναδόχου που κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ του Ζργου κα πρζπει να αποτελείται από
τουλάχιςτον 14 ςτελζχθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του Ωπευκφνου και του Αναπλθρωτι Ωπευκφνου του
Ζργου, ςφμφωνα με τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα και εμπειρία του παρακάτω πίνακα:
Στζλεχοσ
Ωπεφκυνοσ
Ζργου

Αναπλθρωτισ
Ωπεφκυνοσ
Ζργου

Ωπεφκυνοσ
Διαςφάλιςθσ
Υοιότθτασ

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –
Ψυχολόγοι

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –
Ξοινωνικοί
Οειτουργοί ΥΕ

Ειδικοί
επιςτιμονεσ –

Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα/ εμπειρία
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ πράξεων, εκ των οποίων
τουλάχιςτον 5 ζτθ από τθ κζςθ του Ωπεφκυνου Ζργου
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 5ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και
υλοποίθςθ ζργων αντιμετϊπιςθσ τθσ φτϊχειασ ι και ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ςε
ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ.
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δυο (2) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ από κζςεισ ευκφνθσ
(Ωπεφκυνου ι Αναπλθρωτι Ωπεφκυνου Ζργου).
 Ρα ζχει διευκφνει ζνα τουλάχιςτον ζργο με προχπολογιςμό μεγαλφτερου ι ίςου
του εκατό επί τοισ εκατό (100% ) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ υπό ανάκεςθ
ςφμβαςθσ.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 10ετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και υλοποίθςθ
ςυγχρθματοδοτοφμενων από ευρωπαϊκοφσ πόρουσ πράξεων, εκ των οποίων
τουλάχιςτον 5ζτθ από κζςεισ ευκφνθσ (Ωπεφκυνου ι Αναπλθρωτι Ωπεφκυνου
Ζργου).
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον τρία (3) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ που αφοροφν ςτο
ςχεδιαςμό και εφαρμογι δράςεων Χυνοδευτικϊν Πζτρων του ΕΥ ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Υολυτεχνικϊν Χχολϊν ι Χχολϊν Κετικϊν
Επιςτθμϊν
 Ψεκμθριωμζνθ τουλάχιςτον 3ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία
 Εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ φορζων του δθμοςίου τομζα για τθν εκπαίδευςθ
ςτελεχϊν τουσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
 Χυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δυο (2) ζργα του ΕΥ ΕΒΩΧ/ ΨΕΒΑ ωσ Ωπεφκυνοσ
Διαςφάλιςθσ Υοιότθτασ
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ψυχολογίασ
 Επικυμθτόσ μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν
 Ψουλάχιςτον 5ετι γενικι επαγγελματικι εμπειρία
 Ειδικι εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςε κζματα ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ,
ενδυνάμωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/ και παιδιϊν) ι ςτθν
παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ ι Ξοινωνικισ Διοίκθςθσ
και Υολιτικισ Επιςτιμθσ ι Ξοινωνικισ Υολιτικισ ι Ξοινωνιολογίασ
 Χυμμετοχι ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο παροχισ ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ ι/ και
ενδυνάμωςθσ ι/και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/ και παιδιϊν) ι ςτθν
παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Χυμμετοχι ςε ζνα (1) τουλάχιςτον ζργο παροχισ υπθρεςιϊν Χυνοδευτικϊν
Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ Ξοινωνικοφ Οειτουργοφ ι Ξοινωνικισ Εργαςίασ
 Ψουλάχιςτον ζνα (1) ζτοσ επαγγελματικι εμπειρία κυρίωσ ςε κζματα
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Στζλεχοσ
Ξοινωνικοί
Οειτουργοί ΨΕ

Χτελζχθ Σμάδασ
Ζργου

Ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα/ εμπειρία
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, ενδυνάμωςθσ και κοινωνικισ ζνταξθσ (ενθλίκων ι/και
παιδιϊν) ι ςτθν παιδοψυχολογία ι τθ ςυμβουλευτικι παιδιϊν.
 Χυμμετοχι ςε δυο (2) τουλάχιςτον ζργα παροχισ υπθρεςιϊν Χυνοδευτικϊν
Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
 Υτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ
 Εμπειρία τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ ςτθν υλοποίθςθ πολιτιςτικϊν/ δθμιουργικϊν
δράςεων ι/και δράςεων επιμόρφωςθσ/ εκπαίδευςθσ για ενιλικεσ και παιδιά ι/
και ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων
 Εμπειρία ςτθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων που περιλάμβαναν και ενζργειεσ
δθμοςιότθτασ / ευαιςκθτοποίθςθσ
 Χυμμετοχι ςτθν υλοποίθςθ τουλάχιςτον τριϊν (3) ζργων παροχισ υπθρεςιϊν
Χυνοδευτικϊν Πζτρων του Ε.Υ. ΕΒΩΧ του ΨΕΒΑ/ FEAD κατά τθν τελευταία τριετία.
ΣΥΝΟΛΟ

Ρλικοσ

5

14

Οόγω τθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται
κακ’ όλθ τθν διάρκεια του ζργου και ανάλογα με τθν περίπτωςθ και τθν χωροκζτθςθ τθσ δράςθσ: με τουσ
εταίρουσ των Ξοινωνικϊν Χυμπράξεων (Διμουσ, Λερζσ Πθτροπόλεισ, κ.α.) και τουσ τοπικοφσ (μθ
κερδοςκοπικοφσ) κοινωνικοφσ φορείσ με εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ του ΨΕΒΑ ι άλλων προγραμμάτων για
τισ ευπακείσ κοινωνικά ομάδεσ. Θ διευρυμζνθ ςυνεργαςία αποτελεί απαίτθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ
ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ μεγαλφτερθ δυνατι διάχυςθ των αποτελεςμάτων του ζργου.

Α9. Τόποσ υλοποίθςθσ/ παροχισ των υπθρεςιϊν
Σ τόποσ και ο χρόνοσ παροχισ των υπθρεςιϊν κα είναι ςτθν ζδρα του Επικεφαλισ Εταίρου και εντόσ των
ορίων αρμοδιότθτασ των Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ, Αχαΐασ και Θλείασ. Σι ςυναντιςεισ ςυντονιςμοφ –
διαχείριςθσ του ζργου κα γίνονται ςτθν ζδρα του Επικεφαλισ Εταίρου.
Α.10 Διάρκεια ςφμβαςθσ – Χρονοδιάγραμμα Ζργου
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ του
φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων πράξεων, ιτοι τθν 31θ/12/2022.
Χφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. πρωτ. Δ.Α. ΨΕΒΑ: 467 Σικ./26-03-2021 απόφαςθ του Ωπουργοφ Εργαςίασ και
Ξοινωνικϊν Ωποκζςεων (ΑΔΑ: ΩΚΕΛΣ7Φ-ΣΨ), θ λιξθ του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων
Υράξεων παρατείνεται ζωσ τθν 31/12/2022 και ςφμφωνα με τθν υπ. αρικμ. Δ13/οικ./20608/469/31-052019 ΞΩΑ (ΦΕΞ 1990/Β/31-05-2019) θ λιξθ του οικονομικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων Υράξεων
παρατείνεται ζωσ τθν 31/12/2023.
Χτον πίνακα που ακολουκεί αποτυπϊνεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των επιμζρουσ Χυνοδευτικϊν
Πζτρων:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Χρονοπρογραμμαηιζμός Σσνοδεσηικών Μέηρων ΤΔΒΑ [2018-2019]
ΜΗΝΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ *ΣΜ1 - ΣΜ10+

ΑΑ

Α. Ζκκεςθ Οργάνωςθσ και Σχεδιαςμοφ του ζργου

ΦΑΣΕΙΣ

1οσ
μινασ

2οσ
μινασ

3οσ
μινασ

4οσ
μινασ

5οσ
μινασ

6οσ
μινασ

7οσ
μινασ

8οσ
μινασ

9οσ
μινασ

10οσ
μινασ

11οσ
μινασ

12οσ
μινασ

Ζκκεςθ Σργάνωςθσ και Χχεδιαςμοφ του ζργου

Β. Δράςεισ Συνοδευτικϊν Μζτρων
ΣΜ1: Ηλεκτρονικι διαςφνδεςθ ωφελοφμενων ΤΕΒΑ με προγράμματα και
παροχζσ κοινωνικισ ςτιριξθσ - Διαλειτουργικότθτα με το νζο κόμβο
πλθροφόρθςθσ τθσ ΡΔΕ

ΣΜ2: Γνωριμία με τον ακλθτιςμό 2021-2022

ΣΜ3: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων (π.χ. ξζνθ γλϊςςα, ρομποτικι, μουςικι,
ηωγραφικι, κεραμικι, αγιογραφία, ςκάκι, μακιματα ενίςχυςθσ κ.α.)

ΣΜ4: Υπθρεςίεσ πρόλθψθσ – προαγωγισ υγείασ: ενδεικτικά
Οφκαλμολογικόσ ζλεγχοσ - Οδοντιατρικόσ ζλεγχοσ – Αλλεργικά τεςτ και
βιοδείκτεσ ςε παιδιά (ςυνοδευόμενα με παροχι ςε προςτατευτικά μζςα)

ΣΜ5: Υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ: Ενδυνάμωςθ, ατομικι
ςυμβουλευτικι
ΣΜ6: Ομαδικζσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και ςυνδυαςμόσ δράςεων
με επιςκζψεισ ςε χϊρουσ ενδιαφζροντοσ, χϊρουσ δθμιουργίασ κ.λπ.,
(Εργαςτιρια, Βιβλιοκικεσ, Μουςεία, Θζατρα, Ρανεπιςτιμιο, Ακλθτικζσ
Εγκαταςτάςεισ, κ.α.)

ΣΜ7: Virtual school για εφιβουσ

ΣΜ8: Εξειδικευμζνεσ Νομικζσ Συμβουλζσ: THEMIS PROSVASIS

ΣΜ9: Δράςεισ με ςυμπράξεισ/ διαςφνδεςθ με άλλουσ φορείσ/
προγράμματα
ΣΜ10: Δράςεισ ολοκλθρωμζνθσ υποςτιριξθσ φροντίδασ ατόμων ςε
ανάγκθ (θλικιωμζνοι, ΑμεΑ, παιδιά – ζφθβοι κάτοικοι απομακρυςμζνων
περιοχϊν)

1.1

Ανάπτυξθ εφαρμογισ

1.2

Χυντιρθςθ - λειτουργία

1.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

2.1

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

2.2

Ωλοποίθςθ δράςθσ

2.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

3.1

Διενζργεια Ξοινωνικισ Ζρευνασ

3.2

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

3.3

Ωλοποίθςθ δράςθσ

3.4

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

4.1

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

4.2

Ωλοποίθςθ δράςθσ

4.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

5.1

Διενζργεια Ξοινωνικισ Ζρευνασ

5.2

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

5.3

Ωλοποίθςθ δράςθσ

5.4

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

6.1

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

6.2

Ωλοποίθςθ δράςθσ

6.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

7.1

Διενζργεια Ξοινωνικισ Ζρευνασ

7.2

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

7.3

Ωλοποίθςθ δράςθσ

7.4

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

8.1

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

8.2

Ωλοποίθςθ δράςθσ

8.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ
Δράςεισ με ςυμπράξεισ/ διαςφνδεςθ με άλλουσ φορείσ/
προγράμματα

9.1
9.2

Δθμοςιότθτα αποτελεςμάτων

10.1

Διαδικαςία ενθμζρωςθσ - επιλογισ ωφελουμζνων

10.2

Ωλοποίθςθ δράςθσ

10.3

Δράςεισ Δθμοςιότθτασ

Α11. Υπεργολαβία
 Σ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
 Ξατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν,
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ,
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε
άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν
ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο
υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
Α12. Ραραδοτζα – Διαδικαςία Ραραλαβισ/ Ραρακολοφκθςθσ
Α/Α
Ραραδοτζο
Υ.1
Υ.2
Υ.3
Υ.4

Ρεριγραφι

Ρροκεςμία Υποβολισ

Ζκκεςθ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ του ζργου
θ
1 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
θ
2 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
θ
3 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

1 μινα από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
9 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Α/Α
Ραραδοτζο
Υ.5

Ρεριγραφι

Ρροκεςμία Υποβολισ

Ψελικι – Απολογιςτικι Ζκκεςθ

Πε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από Επιτροπι Υαραλαβισ που
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.
4412/2016.
Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και εκπρόςωποσ του αναδόχου. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ
παραλαβζσ.
Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν ανταποκρίνονται
πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ
παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ
παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων και ςυνεπϊσ
αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.
Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:
α) Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων
υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν
απόφαςθ.
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.
Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του
παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ παραγράφου 2 ι
πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου,
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και
τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ
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Α13. Ραρατάςεισ
Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.133 Αν οι υπθρεςίεσ
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ.
Χε κάκε περίπτωςθ, θ παράταςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ
του φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων Υράξεων, όπωσ αυτι κακορίηεται με απόφαςθ τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ.
Α14. Τροποποίθςθ Σφμβαςθσ
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν
απόφαςθσ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ και γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ θ οποία ςυγκροτείται με
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ.134
Σποιαδιποτε τροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να γίνει μόνο εγγράφωσ και κα υπογράφεται
και από τουσ δυο ςυμβαλλόμενου.

ΜΕΟΣ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Υράξθ: «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ ΒΑΧΛΞΘΧ
ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019 ΨΘΧ
ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ
Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029803)» θ
οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ» με
βάςθ τισ Αποφάςεισ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 628/13-6-2018 (ΞΧ ΥΕ Αιτωλοακαρνανίασ), 630/13-6-2018 (ΞΧ
ΥΕ Αχαΐασ) και 629/13-6-2018 (ΞΧ ΥΕ Θλείασ) του Γενικοφ Γραμματζα Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του
Ωπουργείου Εργαςίασ Ξοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Θ παροφςα ςφμβαςθ
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ απόρουσ – ΨΕΒΑ/
FEAD) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ.
Θ δθμόςια δαπάνθ τθσ Υράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Χυλλογικι
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου Ε0938).
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ
Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
133
134

Κωδικόσ MIS
5029532
5029643

Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ
2018ΧΕ09380012
2018ΧΕ09380014

ΚΑΕ ανά Ρ.Ε.
02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297

Υρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
Άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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Ρ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

5029803

2018ΧΕ09380013

02.03.071.9919.01.0037

Θ εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΥΑ ανζρχεται ςτο ποςό των 702.177,42€ [Επτακόςια δυο
χιλιάδεσ εκατόν εβδομιντα επτά ευρϊ και ςαράντα δυο λεπτά+.
Θ εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, με ΦΥΑ (24%) ανζρχεται ςτο ποςό των 870.700,00 € *Οκτακόςιεσ
εβδομιντα χιλιάδεσ και επτακόςια ευρϊ+.
Φ.Υ.Α. – Ξρατιςεισ – δικαιϊματα τρίτων – επιβαρφνςεισ
Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο
που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:
α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων
Χυμβάςεων
β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία υπολογίηεται επί
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του
Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)
Θ ςυμπλιρωςι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) δφναται να πραγματοποιθκεί με
χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Υφλθσ
(www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, ι άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν
διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ. Σι Σικονομικοί Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το
αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ
ςφμβαςθσ.
Ψο αρχείο XML αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω
τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕΧ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. Ψο ςυμπλθρωμζνο από τον Σικονομικό Φορζα ΕΕΕΧ
υποβάλλεται ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.
Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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ΡΑΑΤΗΜΑ III – Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Μελϊν Ομάδασ Ζργου
ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επϊνυμο:

Πνομα:

Ρατρϊνυμο:

Μθτρϊνυμο:

Ημερομθνία Γζννθςθσ:

Τόποσ Γζννθςθσ:

Τθλζφωνο:

E-mail:

Fax:

Κινθτό:

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ
Πνομα Ιδρφματοσ

Τίτλοσ Ρτυχίου

Ειδικότθτα

Ημερομθνία Απόκτθςθσ
Ρτυχίου

ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
(ςτο προτεινόμενο, από τον υποψιφιο Ανάδοχο, ςχιμα
διοίκθςθσ Ζργου)

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΡΕΙΙΑ
Ζργο (ι Θζςθ)

Εργοδότθσ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

όλοσ και Κακικοντα ςτο
Ζργο (ι Θζςθ)

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

Απαςχόλθςθ ςτο Ζργο
Α/Μ
Ρερίοδοσ
(από– ζωσ)

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς
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ΡΑΑΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ
Ρροσ: Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ
Ρροςφζρων
Επωνυμία: .....................
Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ: .....................
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ: .....................
Ψθλ: .....................
Fax: .....................
Χφμφωνα με τθν υπ. αρικ. ...................../2021 Διακιρυξθ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν
ςφναψθ ςφμβαςθσ με αντικείμενο τθν «Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ
ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019
ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ
5029803)» του Ε.Υ. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ
τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/ FEAD)», προςφζρω τθν ακόλουκθ οικονομικι προςφορά:
Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ Ζργου
Ρ/Υ ςε ευρϊ
(χωρίσ Φ.Ρ.Α.
24%)

Ρ/Υ ςε ευρϊ
(με Φ.Ρ.Α.
24%)

Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ

217.675,00

269.917,00

Υ.Ε. Αχαΐασ

301.936,29

374.401,00

Υ.Ε. Θλείασ

182.566,13

226.382,00

702.177,42

870.700,00

Κοινωνικι Σφμπραξθ

Σφνολο

Οικονομικι
προςφορά ςε €
(άνευ ΦΡΑ
24%)

Οικονομικι
προςφορά ςε
€ (με ΦΡΑ
24%)

Δθλϊνω ότι δεςμεφομαι από τισ προςφερόμενεσ τιμζσ και τισ υποβάλλω προκειμζνου να
χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ ςτθν περίπτωςθ ανάδειξισ μου ωσ αναδόχου του παρόντοσ
διαγωνιςμοφ.
…………………………… *ΘΘ/ΠΠ/ΕΕΕΕ]
Σ Υροςφζρων
*υπογραφι – ςφραγίδα+

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ
ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΤ Δ.Π. ΔΒΤ
τοσ ΣΔΒΑ

ΣΔΒΑ / FEAD
ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας προς τοσς Απόροσς

Χελίδα 95

Σελίδα 102 από 129

ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν
*Α+ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / Ε.Ψ.Α.Α.-Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ: ……………………………..
Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ135) .............................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ136) .........................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ137.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ …………………………138 υπζρ του
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΠ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ) .......................…………………………………..

ΑΦΠ:

......................

β)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ) .......................…………………………………..

ΑΦΠ:

......................

γ)
(πλιρθ
επωνυμία)
........................,
(διεφκυνςθ) .......................…………………………………..139

ΑΦΠ:

......................

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) .....................
Διακιρυξθ .....................................................140 τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για
τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”.
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ
135

Τπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Τπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
137
Ψο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό και δε μπορεί να
υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Χτο ποςό δεν υπολογίηεται ο
ΦΥΑ (άρκρο 157 ν. 4281/2014).
138
ο.π. υπος. 3.
139
Χυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ.
140
Χυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν/ υπθρεςιϊν, κ.λπ. ςφμφωνα με το άρκρο 25 του ΥΔ 118/2007.
136
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του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ141 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν …………………………………………………..

142

ι
Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι
μποροφμε να κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ ςασ, ςτο
οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ...
τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν
θμερομθνία λιξθσ τθσ143.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε144.

(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)

141

Ρα οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
ΧΘΠΕΛΩΧΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΨΦΑΥΕΗΑ: Σ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).
143
Άρκρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
144
Σ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΞ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
142
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[Β+ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότθσ (Υλιρθσ επωνυμία Υιςτωτικοφ Λδρφματοσ ……………………………. / Ε.Ψ.Α.Α.-Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε.)
Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………..
Υροσ: (Υλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ145).................................
(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ)146................................
Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ147.
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και
ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των
ευρϊ ……………………………………………………………..148
υπζρ του:
(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΠ: ................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι
(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ......................
(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι
(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων
α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................
γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΠ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα
τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ)
ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,
για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςφμβαςησ)”, ςφμφωνα με τθν
(αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ149 ........................... τθσ (Ανακζτουςασ Αρχισ).
Ψο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ
μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα
ςε πζντε (5) θμζρεσ150 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ)151
145

Τπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Τπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
147
Σλογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. Χτο ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΥΑ.
148
Τπωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ.
149
Χυνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 25 του πδ 118/2007.
150
Ρα οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
151
Χφμφωνα με το άρκρο 25 πδ 118/2007 και του άρκρου 26 του ΕΞΥΣΨΑ, ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τον
ςυμβατικό χρόνο φόρτωςθσ ι παράδοςθσ, κατά τον χρόνο που με βάςθ τθ ςφμβαςθ ο αγοραςτισ υποχρεοφται να παραλάβει τα υλικά πλζον δφο
(2) μινεσ ι μεγαλφτεροσ εφόςον αυτό ορίηεται από τθ διακιρυξθ.
146
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ι
μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να
κεωριςουμε τθν Ψράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.
Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο
τζλοσ χαρτοςιμου.
Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και
το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε152.
(Εξουςιοδοτθμζνθ Ωπογραφι)

152

Σ κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν
υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΞ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Ωπουργοφ Σικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ
αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Ενθμζρωςθ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
Θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ (Ανακζτουςα Αρχι) ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ
επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ Ρόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα
επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Υροςφζρων ι Ρόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ.
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Υροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Ψα δεδομζνα
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ
των Υροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Χφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε
περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Ψο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Ψα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσδθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Χε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Πετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.
V. Ψο φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Υροςφζρων είτε Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Υροςφζροντοσ, μπορεί
να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν,
απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι
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ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII – Σχζδιο Σφμβαςθσ
ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ
ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΕΟΟΑΔΑΧ

Υάτρα, ……………../......../…….
Αρικ. πρωτ. ............................

ΣΥΜΒΑΣΗ
Για τθν «Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018–2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο
πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029532), ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΜΡΑΞΗΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029643) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΡΑΞΗΣ Ρ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
(ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029803)» του Ε.Ρ. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ/ FEAD)»
Χτθν Υάτρα ςιμερα ........................ θμζρα ....................... οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι:
1. Θ Υεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, που εδρεφει ςτθν Υάτρα (Ρ.Ε.Σ. Υατρϊν – Ακθνϊν 32) με ΑΦΠ
997824337 που εκπροςωπείται για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τον Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
κο. Ρεκτάριο Φαρμάκθ (ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι»),
2.Σ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν
επωνυμία …………………… και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ......................................
(ΑΦΠ:....................., Δ.Σ.Ω.: ................., Ψ.Ξ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)
Ζχοντασ υπόψιν:
1. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ρ. 3852/2010 (ΦΕΞ.87/τ.Α/7.6.2010) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» με το οποίο ςυςτικθκαν
και ςυγκροτικθκαν οι Υεριφζρειεσ ωσ ΡΥΔΔ - ΣΨΑ Β’, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. τθν υπ’ αρικμ. 248595/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Λονίου (ΦΕΞ 4309/Β/30-12-2016) με κζμα «Ψροποποίθςθ του Σργανιςμοφ
Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει,
3. Ψισ διατάξεισ του Ρ.4412/2016 (ΦΕΞ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και
Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Ψισ διατάξεισ του άρκρου 116 του Ρ.4555/2018 που αφοροφν ςτον «Ωποχρεωτικό Ζλεγχο Ρομιμότθτασ –
Αντικατάςταςθ του άρκρου 225 του ν. 3852/2010»
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5. Ψθν υπ. αρικμ. 186/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΨΧΥ87Ο6-9Ξ8) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Ζγκριςθ προχπολογιςμοφ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021» όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει. Θ απόφαςθ, αφοφ ελζγχκθκε, βρζκθκε νόμιμθ ςφμφωνα με τθν αρικμ. πρωτ.
2730/11-01-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΟΨΣΦ1Φ-ΨΩΗ) απόφαςθ του Χυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Υελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ & Λονίου,
6. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΠ … ) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ υπθρεςίασ.
2. Ψθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ
διαδικαςίασ (ΑΔΑΠ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. ……………
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν …...
3. Ψθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. (2)
τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016
4. Ττι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του
ν.4412/2016:
-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Υαραρτιματα τθσ
- ........ (ςτο εξισ «τα Ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ»153
- θ προςφορά του Αναδόχου
4. Ττι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:
υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ ιδρφματοσ/
αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/ ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων του
παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ
Συμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα :
Σ πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων (Ανακζτουςα Αρχι)
Ανακζτει:
ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων (Ανάδοχοσ) τθν «Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «Αποκεντρωμζνεσ Υρομικειεσ
Ψροφίμων και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Υαροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 20182019 τθσ Ξοινωνικισ ςφμπραξθσ Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), τθσ Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ
Υ.Ε. Αχαΐασ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) και τθσ Ξοινωνικισ Χφμπραξθσ Υ.Ε. Θλείασ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029803)» ςτο
πλαίςιο του Ε.Υ. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ
τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ).

153

Χυμπλθρϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι και τα λοιπά ςχετικά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
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Άρκρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ παροχι Χυνοδευτικϊν Πζτρων 2018–2019 τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Υράξθσ «ΑΥΣΞΕΡΨΦΩΠΕΡΕΧ ΥΦΣΠΘΚΕΛΕΧ ΨΦΣΦΛΠΩΡ ΞΑΛ
ΒΑΧΛΞΘΧ ΩΟΛΞΘΧ ΧΩΡΔΦΣΠΘΧ, ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΕΧ ΔΑΥΑΡΕΧ ΞΑΛ ΥΑΦΣΧΘ ΧΩΡΣΔΕΩΨΛΞΩΡ ΠΕΨΦΩΡ 2018-2019
ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029532), ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ
ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ 5029643) ΞΑΛ ΨΘΧ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΧΩΠΥΦΑΘΧ Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ (ΞΩΔ. ΣΥΧ
5029803)» του Ε.Υ. Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Ωλικισ Χυνδρομισ του Ψαμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ
τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ/ FEAD)», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ
Διακιρυξθσ και του Υαραρτιματοσ I αυτισ.
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου.
Άρκρο 2
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ
Θ Υράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΨΕΒΑ).
Θ δθμόςια δαπάνθ τθσ Υράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Χυλλογικι
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου Ε0938).
Κοινωνικι Σφμπραξθ
Κωδικόσ MIS
Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ
Υ.Ε. ΑΛΨΩΟΣΑΞΑΦΡΑΡΛΑΧ
5029532
2018ΧΕ09380012
Υ.Ε. ΑΧΑΝΑΧ
5029643
2018ΧΕ09380014
Υ.Ε. ΘΟΕΛΑΧ
5029803
2018ΧΕ09380013
Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι υπ. αρικμ. ………………………………………

ΚΑΕ ανά Ρ.Ε.
02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297
02.03.071.9919.01.0037

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ψαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ
τουσ απόρουσ – ΨΕΒΑ/ FEAD) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ.

Άρκρο 3
Διάρκεια ςφμβαςθσ
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν
υπογραφι τθσ και μζχρι και τθν 31θ/12/2022.
3.2. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε
υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Άρκρο 4
Υποχρεϊςεισ Αναδόχου
Σ Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:
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4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α’ (και θτου ν.
4412/2016). Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Ρόμο και με τθν παροφςα, ότι κα λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά
Ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ.
Άρκρο 5
Αμοιβι – Τρόποσ πλθρωμισ
5.1 Ψο ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςτο ποςό των ………………….. ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ
24% και ανά Ξοινωνικι Χφμπραξθ διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
Κοινωνικι Σφμπραξθ

Ρ/Υ ςε ευρϊ (χωρίσ
Φ.Ρ.Α. 24%)

Ρ/Υ ςε ευρϊ (με Φ.Ρ.Α.
24%)

Υ.Ε. Αιτωλοακαρνανίασ
Υ.Ε. Αχαΐασ
Υ.Ε. Θλείασ
Σφνολο
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και
ςυγκεκριμζνα:
% επί τθσ
Ραραδοτζο Ρεριγραφι
Χρόνοσ Υποβολισ
ςυμβατικισ
αμοιβισ
Ζκκεςθ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ του
1 μινα από τθν υπογραφι τθσ
Υ.1
20%
ζργου
Χφμβαςθσ
3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Υ.2
1θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
20%
Χφμβαςθσ
6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Υ.3
2θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
20%
Χφμβαςθσ
9 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ
Υ.4
3θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
20%
Χφμβαςθσ
Υ.5
Ψελικι – Απολογιςτικι Ζκκεςθ
Πε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ
20%
ΣΥΝΟΛΟ
100,00%
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Θ εξόφλθςθ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα ολοκλθρωκεί με τθν παραλαβι τθσ τελικισ–απολογιςτικισ
ζκκεςθσ του Ζργου.
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι154.
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ. Λδίωσ ο Ανάδοχοσ βαρφνεται
με τισ κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται
ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%.
5.5. Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ.
5.6. Τλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30)
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.
Χε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα
μζτρα εφαρμογισ των Ρ.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.155 Χε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ.
Άρκρο 6
Αναπροςαρμογι τιμισ
Δεν προβλζπεται αναπροςαρμογι τθσ τιμισ.

154
155

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του άρκρου 200 του ν. 4412/2016
Υρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ (ΓΟΞ) του Ωπουργείου Σικονομικϊν
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Άρκρο 7
Τμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ – Ραραλαβι αντικειμζνου – Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ
υπθρεςιϊν
7.1. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα:
Α/Α
Ρεριγραφι
Ρροκεςμία Υποβολισ
Ραραδοτζο
Υ.1
Ζκκεςθ οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ του ζργου
1 μινα από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
Υ.2
1θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
θ
Υ.3
2 Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
6 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
Υ.4
3θ Ψριμθνιαία Ζκκεςθ Εργαςιϊν
9 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ Χφμβαςθσ
Υ.5
Ψελικι – Απολογιςτικι Ζκκεςθ
Πε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ του ζργου
7.2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Πθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν
ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με
το άρκρο 6.2.2 τθσ Διακιρυξθσ.
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ
του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ,
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι
του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο
από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων
6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ
εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων
από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων.
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Άρκρο 8
Απόρριψθ υπθρεςιϊν – παραδοτζων – Αντικατάςταςθ
8.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και
ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ.
8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.
8.3. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν
προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ.

Άρκρο 9
Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Κυρϊςεισ
9.1. Σ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ
Διακιρυξθσ.
9.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από
υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ
παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του
ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ.

Άρκρο 10
Υπεργολαβία
10.1.Σ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ, δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ
τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του Αναδόχου.
10.2. Σ Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε
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αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ο
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και οφείλει
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία156.
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου
2.2.9.2 τθσ Διακιρυξθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ
Ανακζτουςα Αρχι, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.
4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που
υπολείπονται του ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ.
10.4. Σ υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται
να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν
ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του αναδόχου.
Άρκρο 11
Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ
11.1.Θ παροφςα ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 4.5 τθσ
Διακιρυξθσ.
11.2. Ψροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016.
Άρκρο 12
Ανωτζρα Βία
12.1.Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων,
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.
12.2.Σ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.
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Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκειατεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του
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Πόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ.
Άρκρο 13
Ολοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι
υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι
νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά
τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.
Άρκρο 14
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ.
Άρκρο 15
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν
15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ.
15.2. Σ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ 5.2. (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Ξυρϊςεισ),
6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ
παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ. Χε περίπτωςθ
οιαςδιποτε αςάφειασ τθσ ωσ άνω Διακιρυξθσ υπεριςχφει ο ν. 4412/2016. Ψοφτο ιςχφει και ςε περίπτωςθ
που διατάξεισ τθσ Διακιρυξθσ είναι αντίκετεσ με το ν. 4412/2016.
15.3. Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι
το κφροσ και/ι τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ, επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ
Διακιρυξθσ.
15.4 Χε περίπτωςθ αδυναμίασ εξεφρεςθσ κοινά αποδεχτισ λφςθσ αποκλειςτικά αρμόδια είναι τα Ελλθνικά
Δικαςτιρια τθσ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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Άρκρο 16
Συμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)157
Ψα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν
εφαρμογι του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ Δεδομζνων / General
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ρ. 4624/2019. Ειδικότερα:
Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του,
ιςχφουν τα παρακάτω:
Σ Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.
Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ)
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν,
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.
Ψα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσδθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Χε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Ξακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο.
Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν.
4624/2019.
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Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου.
Ψα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..).
Β. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΞΥΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα
παρακάτω:
α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),
β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,
γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΞΥΔ,
δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν
επεξεργαςία,
ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,
ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΞΥΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,
η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.
ι) Σ εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.
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Άρκρο 17
Λοιποί όροι
Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. Για οποιοδιποτε κζμα δεν ρυκμίηεται από τθν
ςφμβαςθ αυτι ζχουν εφαρμογι οι ςχετικζσ διατάξεισ Ρόμων και Υροεδρικϊν Διαταγμάτων.
Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε τζςςερα (4) όμοια αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ
ακολοφκωσ από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
…………………………………

…………………………………

ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ

ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΑΔΣΧΣ
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΗΤΑ ΑΚΕΑΙΟΤΗΤΑΣ
Δθλϊνω/οφμε ότι δεςμευόμαςτε ότι ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ
δεν ενιργθςα/ενεργιςαμε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και ότι κα εξακολουκιςω/ουμε να
ενεργϊ/οφμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ αυτισ.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διζκετα/διακζταμε εςωτερικι πλθροφόρθςθ, πζραν των ςτοιχείων που περιιλκαν ςτθ γνϊςθ και
ςτθν αντίλθψθ μου/μασ μζςω των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ μου/μασ ςτθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2) δεν πραγματοποίθςα/ιςαμε ενζργειεσ νόκευςθσ του ανταγωνιςμοφ μζςω χειραγϊγθςθσ των
προςφορϊν, είτε ατομικϊσ είτε ςε ςυνεργαςία με τρίτουσ, κατά τα οριηόμενα ςτο δίκαιο του
ανταγωνιςμοφ.
3) δεν διενιργθςα/διενεργιςαμε οφτε κα διενεργιςω/ιςουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ
τθσ ςφμβαςθσ παράνομεσ πλθρωμζσ για διευκολφνςεισ, εξυπθρετιςεισ ι υπθρεςίεσ που αφοροφν τθ
ςφμβαςθ και τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.
4) δεν πρόςφερα/προςφζραμε οφτε κα προςφζρω/ουμε πριν, κατά τθ διάρκεια ι και μετά τθ λιξθ τθσ
ςφμβαςθσ, άμεςα ι ζμμεςα, οποιαδιποτε υλικι εφνοια, δϊρο ι αντάλλαγμα ςε υπαλλιλουσ ι μζλθ
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κακϊσ και ςυηφγουσ και ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ
αγχιςτείασ, κατ’ ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τζταρτου βακμοφ ι ςυνεργάτεσ
αυτϊν οφτε χρθςιμοποίθςα/χρθςιμοποιιςαμε ι κα χρθςιμοποιιςω/χρθςιμοποιιςουμε τρίτα πρόςωπα,
για να διοχετεφςουν χρθματικά ποςά ςτα προαναφερόμενα πρόςωπα.
5) δεν κα επιχειριςω/ουμε να επθρεάςω/ουμε με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ
ανακζτουςασ αρχισ, οφτε κα παράςχω/ουμε παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ οι οποίεσ ενδζχεται να
επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ
ςφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ τθσ,
6) δεν ζχω/ουμε προβεί οφτε κα προβϊ/οφμε, άμεςα (ο ίδιοσ) ι ζμμεςα (μζςω τρίτων προςϊπων), ςε
οποιαδιποτε πράξθ ι παράλειψθ *εναλλακτικά: ότι δεν ζχω-ουμε εμπλακεί και δεν κα εμπλακϊ-ουμε ςε
οποιαδιποτε παράτυπθ, ανζντιμθ ι απατθλι ςυμπεριφορά (πράξθ ι παράλειψθ)+ που ζχει ωσ ςτόχο τθν
παραπλάνθςθ */εξαπάτθςθ+ οποιουδιποτε προςϊπου ι οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ εμπλεκομζνου
ςε οποιαδιποτε διαδικαςία ςχετικι με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ ενδεικτικά ςτισ διαδικαςίεσ
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ), τθν απόκρυψθ πλθροφοριϊν από αυτό, τον εξαναγκαςμό αυτοφ ςε
ι/και τθν ακζμιτθ απόςπαςθ από αυτό ρθτισ ι ςιωπθρισ ςυγκατάκεςθσ ςτθν παραβίαςθ ι παράκαμψθ
νομίμων ι ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ι τυχόν ζγκριςθσ,
κετικισ γνϊμθσ ι απόφαςθσ παραλαβισ (μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ αντικείμενου ι/και καταβολισ
(μζρουσ ι όλου) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ,
7) ότι κα απζχω/ουμε από οποιαδιποτε εν γζνει ςυμπεριφορά που ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και κα μποροφςε να κζςει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά ημου-μασ,
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8) ότι κα δθλϊςω/ουμε ςτθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί με τθν περιζλευςθ ςε γνϊςθ μου/μασ,
οποιαδιποτε κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν,
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων μου-μασ,
υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν μου-μασ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ
(ςυμπεριλαμβανομζνων και των υπεργολάβων μου) με μζλθ του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που
εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να
επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των μελϊν των αποφαινόμενων ι/και γνωμοδοτικϊν οργάνων αυτισ, ι/και των
μελϊν των οργάνων διοίκθςισ τθσ ι/και των ςυηφγων και ςυγγενϊν εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ’
ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ και τετάρτου βακμοφ των παραπάνω προςϊπων,
οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ.
9) *Χε περίπτωςθ χρθςιμοποίθςθσ υπεργολάβου] Σ υπεργολάβοσ …………….. ζλαβα γνϊςθ τθσ παροφςασ
ριτρασ ακεραιότθτασ και ευκφνομαι/ευκυνόμαςτε για τθν τιρθςθ και από αυτόν απαςϊν των
υποχρεϊςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτι.

Ωπογραφι/Χφραγίδα
Σ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (.
ΑΦΠ:....................., ΔΣΩ: ................., Ψ.Ξ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά
πρόςωπα) από τον .........................................
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ΡΑΑΤΗΜΑ VIII – Ενθμζρωςθ για τθν προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων
Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο
που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και
τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ:
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ
τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του
παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Υροςφζρων ι Ρόμιμοσ
Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ.
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Υροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Χφμβαςθσ, θ
προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Ψα δεδομζνα
ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ
των Υροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν.
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για
λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Χφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ
του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε
περίπτωςθ του απορριτου.
(β) Ψο Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο
πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ
προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο.
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και
μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε (5) ετϊν, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσδθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Χε περίπτωςθ
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ.
Πετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται.
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ,
μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το
αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του
απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι
ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε
και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
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Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ-ΔΗΜΟ/ΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
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26110, Πάτρα
Πλθροφορίεσ : Μ. Διαμαντοποφλου
Σθλζφωνο : 2613-613411
Fax
: 2613-613333
E-mail: m.diamantopoulou@pde.gov.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ
Η Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, μετά από τθν
Οικονομικισ Επιτροπισ,

αρικμ. ……./2021 (ΑΔΑ: ……………………….) απόφαςθ τθσ

ΠΡΟΚΗΡΤΕΙ:
ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνιςμό άνω των ορίων για την παροχή υνοδευτικών Μζτρων 2018–2019 τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίηςησ των Πράξεων «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΜΕΣΡΩΝ 2018-2019 ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029532), ΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ
(ΚΩΔ. ΟΠ 5029803)» του Ε.Π. Επιςιτιςτικήσ και Βαςικήσ Τλικήσ υνδρομήσ του Σαμείου Ευρωπαϊκήσ
Βοήθειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ/ FEAD)»
Η ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 870.700,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 702.177,42 €, ΦΠΑ : 168522,58 €)
Κριτιριο κατακφρωςθσ: Η πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθ προςφορά βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ
ποιότθτασ–τιμισ.
Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV):
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.

CPV
[79315000-5]
[79415200-8]
[79634000-7]
[79951000-5]
[85300000-2]

Περιγραφή
Τπθρεςίεσ κοινωνικϊν ερευνϊν
Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα ςχεδιαςμοφ
Τπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ ςε κζματα ςταδιοδρομίασ
Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ ςεμιναρίων
Τπθρεςίεσ κοινωνικισ μζριμνασ και ςυναφείσ υπθρεςίεσ
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6.
7.
8.
9.
10.

[85312300-2]
[85320000-8]
[92000000-1]
[92331210-5]
[80000000-4]

Τπθρεςίεσ κακοδιγθςθσ και παροχισ ςυμβουλϊν
Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ
Ψυχαγωγικζσ, πολιτιςτικζσ και ακλθτικζσ υπθρεςίεσ
Τπθρεςίεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν
Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ζωσ τθν θμερομθνία λιξθσ του
φυςικοφ αντικειμζνου των ενταγμζνων πράξεων, ιτοι τθν 31θ/12/2022.
Η Πράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ). Η δθμόςια
δαπάνθ τθσ Πράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (υλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ,
αρικ. ενάρικ. ζργου Ε0938).
Κοινωνική φμπραξη
Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
Π.Ε. ΑΧΑΪΑ
Π.Ε. ΗΛΕΙΑ

Κωδικόσ MIS

Κωδικόσ Πράξησ Α

5029532
5029643
5029803

2018Ε09380012
2018Ε09380014
2018Ε09380013

ΚΑΕ ανά Π.Ε.
02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297
02.03.071.9919.01.0037

Η ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτθν Πράξθ: «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ
ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2018-2019 ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029532), ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ (ΚΩΔ.
ΟΠ 5029643) ΚΑΙ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑ (ΚΩΔ. ΟΠ 5029803)» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» με βάςθ τισ Αποφάςεισ Ζνταξθσ με
αρ. πρωτ. 628/13-6-2018 (Κ ΠΕ Αιτωλοακαρνανίασ), 630/13-6-2018 (Κ ΠΕ Αχαΐασ) και 629/13-6-2018 (Κ ΠΕ
Ηλείασ) του Γενικοφ Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ. Η παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Σαμείο
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ απόρουσ – ΣΕΒΑ/ FEAD) και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΠΔΕ.
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο
25 του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων
οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν.
Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.ΔΗ.. (Α/Α ςυςτήματοσ: ………………) μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα που ορίηει θ παροφςα περίλθψθ διακιρυξθσ, ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα
με τθν υπ’ αρικμ. 64233/2021 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 2453/τ.Βϋ/09-06-2021) « Ρυκμίςεισ τεχνικϊν
ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Eκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων
(ΕΗΔΗ)» και τα κακοριηόμενα ςτθν διακιρυξθ.
Ημερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των προςφορϊν ορίηεται θ ……/……./2021 ημζρα …………………………. και ώρα
…………………… και θμερομθνία λιξθσ υποβολισ προςφορϊν θ ……/……./2021 ημζρα …………………………. και
ώρα ……………………Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα
υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα.
Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει θλεκτρονικά, τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, ιτοι τθν ……/……./2021 ημζρα …………………………. και ώρα
……………………από τθν αρμόδια επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.
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Για τα πλιρθ τεφχθ του διαγωνιςµοφ κα παρζχεται ελεφκερθ και πλιρθσ πρόςβαςθ ςτον ιςτότοπο τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ www.pde.gov.gr. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςµό οι ενδιαφερόμενοι
οικονομικοί φορείσ (Προμθκευτζσ) απαιτείται να διακζτουν θλεκτρονικι υπογραφι, χορθγοφµενθ από
πιςτοποιθμζνθ αρχι και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθµα (Ε..Η.∆Η.- Διαδικτυακι πφλθ
www.promitheus.gov.gr).
Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ορίηεται ςε ποςό ίςο µε το 2% επί του προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ
χωρίσ ΦΠΑ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.
Σα αιτιµατα για ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ – διευκρινίςεισ επί των εγγράφων του Διαγωνιςμοφ
(Διακιρυξθσ και Παραρτθμάτων τθσ) υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του Διαγωνιςμοφ µζςω
τθσ ∆ιαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Η.∆Η..
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ για δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ.
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλουν μαηί με τθν προςφορά
τουσ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ)
Περιςςότερα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τθ διακιρυξθ δίδονται ςτο τθλ.: 2613 613411, αρμόδια υπάλλθλοσ
Μ. Διαμαντοποφλου.
Ημερομθνία αποςτολισ τθσ διακιρυξθσ για δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ :
……../……/2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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Θ Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Ρρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Τισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νζα
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» περί
Σφςταςθσ και Συγκρότθςθσ Ρεριφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5 του ν.4071/2012
«υκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ
οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Τισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β’/298-2017) αποφάςεισ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-12/2016
Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδασ και
Ιονίου «Τροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ» (ΦΕΚ
4309/Β’/30-12-2016).
 Το άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΣΚΡΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Υπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Τθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Ρερί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Τθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Τθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Ρερί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 289982/15619/14-10-2021 ειςιγθςθ του Αντιπεριφερειάρχθ Οικονομικισ
Ρολιτικισ & Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Ρ.Δ.Ε./Δ/νςθ Οικονομικοφ – Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ
Ρ.Δ.Ε. – Τμιμα Ρρομθκειϊν.
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Α) Εγκρίνει τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ για τθ διενζργεια διαγωνιςμοφ άνω των ορίων για τθν παροχι
Συνοδευτικϊν Μζτρων 2018–2019 τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ των
Ρράξεων «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ,
ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2018-2019 ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ
Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029532), ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ
5029643) ΚΑΙ ΤΘΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘΣ ΣΥΜΡΑΞΘΣ Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ (ΚΩΔ. ΟΡΣ 5029803)» του Ε.Ρ. Επιςιτιςτικισ
και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ/ FEAD)»,
προχπολογιςμόσ: 870.700,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α..

Β) Εγκρίνει τα επιςυναπτόμενα τεφχθ του διαγωνιςμοφ, ιτοι:


Τθ διακιρυξθ του ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ με τα παραρτιματα τθσ.



Τθν περίλθψθ διακιρυξθσ για τθν δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

(Ε.Ε.Ε) και ςτον Ελλθνικό τφπο, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.

Γ) Συγκροτεί τθν επιτροπι αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του διαγωνιςμοφ
αποτελοφμενθ από τουσ κάτωκι:
Τακτικά Μζλθ
1.

Ηερβοφ Ανδριάνα, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ πρόεδροσ

2.

Ραππά Μαρία, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

Λαυρζντθσ Βαςιλειάδθσ, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Αναπλθρωματικά Μζλθ
1.

Τςάτςαρθ Μαργαρίτα, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ωσ αναπλθρϊτρια πρόεδροσ

2.

Αναςταςόπουλοσ Ραναγιϊτθσ, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

3.

Οικονόμου Πλγα, υπάλλθλοσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ

Θ Ρράξθ ςυγχρθματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ). Θ
δθμόςια δαπάνθ τθσ Ρράξθσ είναι εγγεγραμμζνθ ςτο Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων (Συλλογικι
Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου Ε0938).

Κοινωνική ύμπραξη

Κωδικός MIS

Κωδικός Πράξης Α

ΚΑΕ ανά Π.Ε.
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ΑΔΑ: ΨΓ6Β7Λ6-ΤΟΗ
Ρ.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΝΑΝΙΑΣ
Ρ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
Ρ.Ε. ΘΛΕΙΑΣ

5029532
5029643
5029803

2018ΣΕ09380012
2018ΣΕ09380014
2018ΣΕ09380013

02.02.071.9919.01.1297
02.01.071.9919.01.1297
02.03.071.9919.01.0037

Το παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ Γραμματζασ
Τςοφμα Βαςιλικι
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