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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 4412/2016) 

 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας-τιμής για το Έργο : 

«Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» 

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί από πόρους του ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ 
με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  στο πλαίσιο του Άξονα 
Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», Άξονα Προτεραιότητας 11 «Τεχνική Υποστήριξη 
Εφαρμογής – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας» και Άξονα Προτεραιότητας 12 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 
– Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση». 
 

 

Προϋπολογισμός: 803.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ (995.720,00 € με ΦΠΑ 24%) 

Κριτήριο Ανάθεσης της 

συμφωνίας πλαίσιο::  

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. 

Αντικείμενο: Παροχή Υπηρεσιών 

Διάρκεια Συμφωνίας πλαίσιο:  Τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της συμφωνίας 

πλαίσιο 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αναθέτουσα Αρχή 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εφεξής ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ- 

ΕΔΒΜ 

που εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα επί της οδού Κοραή 4, Τ.Κ. 

105 64. 

διεύθυνση url: www.edulll.gr  

fax: 2103278128 

Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: 

 Φιλοξενία Μπαλατσού - Τηλ.:  2103278021 

e-mail :  fbalatso@epeaek.gr 

 Αναστασία Καρύδη - Τηλ.:  2103278029 

e-mail :  akaridi@epeaek.gr 

Τρόπος και Τόπος υποβολής 

προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ ή το σύστημα) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 

υποψήφιους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα. 

Καταληκτική Ημ/νία & ώρα Υποβολής 

Προσφορών 

Πέμπτη, 08/11/2018  και  ώρα 14:00 στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και 

ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 

σύστημα. 

Ημ/νία Αποσφράγισης των 

Προσφορών 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι Τετάρτη 

14/11/2018 και ώρα 12:30 μ.μ. μέσω των αρμόδιων 

πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Είδος σύμβασης Σύμβαση παροχής Υπηρεσιών 

Κωδικός αναφοράς CPV 72224000-1 :  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα 

διαχείρισης έργων 

Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας 

πλαίσιο: 

Κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής 

Προϋπολογισμός 803.000,00€ προ ΦΠΑ (995.720,00€  με ΦΠΑ 24%) 

Κωδικός πράξης ΣΑ που βαρύνει η 

δαπάνη 
2017ΣΕ31910001 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 

Εθνικοί Πόροι 

Κωδικός ΝUTS EL 

http://www.edulll.gr/
mailto:fbalatso@epeaek.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κεφάλαιο 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ανήκει στη Κεντρική Διοίκηση και  

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κοραή, αριθ. 4, ΤΚ 105 64.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση:  

 στη Διαδικτυακή πύλη του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ΕΣΗΔΗΣ, 

διαδικτυακός τόπος http://www.eprocurement.gov.gr/   

 στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων» ΚΗΜΔΗΣ, διαδικτυακός τόπος 

http://www.eprocurement.gov.gr/   

 και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ www.edulll.gr  

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:  www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες : 

 Στη Διαδικτυακή πύλη του «Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» ΕΣΗΔΗΣ, 

διαδικτυακός τόπος http://www.eprocurement.gov.gr/   

 Στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ www.edulll.gr  

Άρθρο 2. Στοιχεία Έργου – Χρηματοδότηση  

1. Ο διαγωνισμός για  την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο θα 

διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 

2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) 72224000-1:  Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων 

3. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. 

4. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας  

της συμφωνίας πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 

λήξης της συμφωνίας πλαίσιο.  

5. Η συμφωνία πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής  

6. Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων τριών χιλιάδων 

(803.000,00) ευρώ προ ΦΠΑ, ήτοι 995.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

7. Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθούν  να υπογράψουν οι οικονομικοί φορείς στο 

πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται 

ρητώς στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς από τους οικονομικούς φορείς που έχουν υπογράψει τη 

συμφωνία-πλαίσιο.   

8. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε 

αυτή  (“εκτελεστικές συμβάσεις”) είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης , Κωδ. ΣΑ Ε3191. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(ενάριθμος έργου 2017ΣΕ31910001). 

http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
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9. Η συμφωνία πλαίσιο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: Παροχή εξειδικευμένων 

ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με βάση την 

απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 15272/19-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ9Μ465ΧΙ8-4ΨΦ) του Ειδικού Γραμματέα 

Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει 

λάβει κωδικό MIS 5010756. Η παρούσα συμφωνία πλαίσιο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.  

Άρθρο 3. Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή αντικειμένου 

3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας πλαίσιο 

Ελεγκτικές υπηρεσίες: η παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και υποστήριξη 
του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων οργάνων της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ για τη διεξαγωγή ελέγχων, με την 
μορφή των επιτόπιων επαληθεύσεων σε πράξεις του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, όπως αυτό προσδιορίζεται στο 
θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και διέπει την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Οι εξειδικευμένες ελεγκτικές υπηρεσίες στόχο έχουν την πιστοποίηση και τεκμηρίωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της επιτόπιας επαλήθευσης, δηλαδή τον έλεγχο των δαπανών μιας πράξης με 
βάση τα υποβληθέντα παραστατικά και το βαθμό υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4314/2014. Οι διενεργηθείσες επιτόπιες επαληθεύσεις θα 
πρέπει να καλύπτουν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των πράξεων που δεν 
μπορούν να επαληθευθούν διοικητικά και  θα περιλαμβάνουν: 

 Πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της επιλεξιμότητας των δαπανών που περιλαμβάνονται στο 
δείγμα, με βάση την εξέταση των πρωτότυπων παραστατικών, λοιπών δικαιολογητικών και στοιχείων 
τεκμηρίωσης. 

 Εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά την οικονομική και 
φυσική πρόοδο της πράξης. 

 Τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στην διαχείριση της πράξης από τον δικαιούχο. 
Ο ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων και αξιόπιστων 
αποδείξεων ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του δικαιούχου, λειτουργεί 
σύμφωνα με τα περιγραφόμενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο για την εξασφάλιση της 
κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν την πράξη και της ακρίβειας και πληρότητας των 
χρηματοδοτικών και άλλων πληροφοριών. 

 Επαλήθευση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

 Εξέταση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
δημοσιότητας  

Η άσκηση του εξειδικευμένου ελεγκτικού έργου θα πρέπει κάθε φορά να διενεργείται σύμφωνα με: 

 τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

 τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει 

 το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 

Η διενέργεια ελέγχων θα γίνεται σε πράξεις ή υποέργα που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω, ο Οικονομικός φορέας  θα πρέπει να συμπληρώνει και να παραδίδει 

στις αντίστοιχες Μονάδες τα παρακάτω: 

1) Λίστες Επιτόπιας Επαλήθευσης υπογεγραμμένες από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας  

2) Εκθέσεις Επιτόπιας Επαλήθευσης υπογεγραμμένες από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας  

3) Έγγραφα τεκμηρίωσης των ευρημάτων εφόσον υπάρχουν 
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Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την επιλογή των πράξεων, το πρόγραμμα των επιτόπιων επαληθεύσεων, 
τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τις προς εξέταση πράξεις και υποέργα αυτών, μέσω του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και του φακέλου που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 
καθώς και την έκδοση «Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης».  

Σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την διεξαγωγή της επιτόπιας επαλήθευσης, θα διεξάγεται συνάντηση 
μεταξύ των ελεγκτών και στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όπου θα προσδιορίζονται και θα μελετώνται τα 
στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν και θα γίνεται ο συντονισμός του ελεγκτικού έργου της ομάδας. 

Οδηγίες για το είδος και την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνει ο εκάστοτε ανάδοχος από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

Η γλώσσα εργασίας και σύνταξης όλων των εγγράφων- παραδοτέων είναι η ελληνική.  

3.2 Οργανωτικό Σχήμα – Υπεύθυνος Έργου  

3.2.1 Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει εμπειρία σε υπηρεσίες ίδιου ή συναφούς αντικειμένου που 

του έχουν ανατεθεί. 

3.2.2 Ο οικονομικός φορέας  θα πρέπει να συστήσει Ομάδα Έργου δέκα (10) ατόμων ως εξής:  

Α) Ένας (1) Υπεύθυνος Έργου ως επικεφαλής της Ομάδας Έργου, ο οποίος: 

-  θα πρέπει να είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.ΕΛ) ή άλλου αντίστοιχου μητρώου της 
χώρας εγκατάστασής του,  με επαγγελματική άδεια ορκωτού ελεγκτή λογιστή.   

Β) Εννέα (09) στελέχη Ομάδας Έργου το κάθε ένα από τα οποία: 

-  θα πρέπει να είναι μέλος του Σ.Ο.ΕΛ, ή άλλου αντίστοιχου μητρώου της χώρας εγκατάστασής του,  με 
επαγγελματική άδεια ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

 

Ο αναγκαίος κάθε φορά για τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων αριθμός μελών της Ομάδας Έργου 

θα καθορίζεται στην εκτελεστική σύμβαση, σε κάθε περίπτωση δε θα είναι μικρότερος των τεσσάρων 

(04) ή μεγαλύτερος των δέκα (10).  

Το σύνολο των διαθέσιμων ανθρωπομηνών απασχόλησης των στελεχών της Ομάδας Έργου (Υπεύθυνος και 

λοιπά στελέχη) για όλη τη διάρκεια του έργου, είναι εκατόν σαράντα έξι (146), όπου το 10% του χρόνου 

καταμερίζεται στον Υπεύθυνο Έργου και το υπόλοιπο 90% στα στελέχη της Ομάδας Έργου.  

Σημειώνεται ότι ο ανθρωπομήνας λογίζεται με 22 μέρες εργασίας με 8 ώρες εργασίας καθημερινά και δεν 

ταυτίζεται με τον ημερολογιακό μήνα.  

3.2.3 Αντικατάσταση των Στελεχών της Ομάδας Έργου που θα προταθούν στην προσφορά του Αναδόχου 

επιτρέπεται μόνο για σπουδαίο λόγο, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής και με 

άτομα ανάλογων προσόντων από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά. 

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

στην εκτέλεση του Έργου που κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί άμεσα στην 

απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.2.5 Τα στελέχη της Ομάδας Έργου που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου 

της παρούσας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή σχέσης 

εργασίας με την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και, συνεπώς, δεν γεννάται καμία υποχρέωση, οποιασδήποτε μορφής, 

της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ απέναντί τους. 

3.2.6 Κατά την εκτελεστική σύμβαση ο Υπεύθυνος Έργου και τα μέλη της Ομάδας Έργου θα υποβάλλουν 

δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων. 
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3.3 Τόπος και Μέσα Παροχής Υπηρεσιών 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών, ήτοι της διενέργειας επιτόπιων επαληθεύσεων, δύναται να είναι σε όλη 
την επικράτεια και θα ορίζεται κατά περίπτωση από την Αναθέτουσα Αρχή. Ειδικότερα μπορεί να είναι η 
έδρα του δικαιούχου ή της εξεταζόμενης πράξης/δράσης ή ο τόπος υλοποίησης της πράξης/ δράσης ή η 
έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή η έδρα του Αναδόχου/ων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στα στελέχη της Ομάδας Έργου τον απαραίτητο εξοπλισμό (φορητούς 
Η/Υ) για τις ανάγκες του έργου.  

3.4 Παραδοτέα του Έργου  

Απολογιστική Έκθεση Απολογιστική Έκθεση που θα περιλαμβάνει έκθεση πεπραγμένων, παρουσιολόγια 
της ομάδας έργου του αναδόχου, στα οποία θα αναφέρεται η ημερομηνία, το όνομα του/ων στελέχους/ων 
της ομάδας έργου που απασχολήθηκε/αν, ο δικαιούχος και το έργο για το οποίο παρασχέθηκαν οι 
ελεγκτικές υπηρεσίες και το χρονικό διάστημα απασχόλησης. Τα παρουσιολόγια εκδίδονται, 
συμπληρώνονται και υπογράφονται από τα στελέχη και τον Υπεύθυνο της ομάδας έργου του αναδόχου και 
συνυπογράφονται από τον/την προϊστάμενο/η ή στέλεχος της Μονάδας για την οποία διενεργείται ο 
έλεγχος.  

Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιείται σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς 
και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd), με ενσωματωμένο το λογότυπο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και σύμφωνα με 
τους κανόνες δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα για την υλοποίηση των έργων 
όποτε του ζητηθεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. 

3.5. Τρόπος Πληρωμής:  

Η πληρωμή του αναδόχου της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 32.  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί η μετακίνηση, εντός ή εκτός έδρας, μελών της Ομάδας Έργου του αναδόχου, 

τα έξοδα μετακίνησης θα καλύπτονται από την αμοιβή του αναδόχου. 

3.6 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο με  τέσσερις 
(4) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού 
αναδόχων, και σε κάθε περίπτωση όχι λιγότερων από δύο (2),  μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με 
όλους τους οικονομικούς φορείς εφόσον πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλουν 
αποδεκτές προσφορές. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών στην τελευταία θέση, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων όλες οι ισοδύναμες προσφορές μετέχουν 
στη συμφωνία-πλαίσιο.   

Άρθρο 4. Κανονιστικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 

(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 

εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

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

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98), όπως ισχύει. 

2. του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
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3. του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/τ. Α'/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και 

του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

4. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

5. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

6. του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

7. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 

και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύει 

8. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

9. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

10. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

11. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  

12. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

13. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

14. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

15. Τη με αριθμό 53684/ΕΥΘΥ 460/18-05-2015 (ΦΕΚ 948/ Β΄/27-05-2015) Υπουργική Απόφαση 

«Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Την Υπουργική Απόφαση με αρ.πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ Β΄/3521/1-11-2016) 

Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής 

απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης πράξεων» 

17. Τη με αρ. πρωτ. 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 (ΦΕΚ Β΄677/03.03.2017) απόφαση με θέμα: 

«Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες 

δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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18. Το Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/04-11-2016) περί ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων  

19. Το Π.Δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29.08.2018) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών»  

20. Τη με αρ. πρωτ. 91589/3.9.2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/4.9.2018) απόφαση με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη» 

21. Τη με αρ. πρωτ. 1763/11-02-2016 (κωδ. ΤΒ03, α/α ΟΠΣ: 1328, ΑΔΑ: 6ΧΔΥ4653Ο7-Ω9Υ) πρόσκληση με 

τίτλο «Τεχνική Βοήθεια ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12 οι 

οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

22. Τη με αρ. πρωτ. 15272/19-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΣ9Μ465ΧΙ8-4ΨΦ) απόφαση ένταξης της Πράξης «Παροχή 

εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5010756 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

23. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4993/27-09-2018 (ΑΔΑ: ΩΧ92465ΧΙ8-ΞΙΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης περί της Έγκρισης Διενέργειας με την οποία προκηρύσσεται ο παρών 

διαγωνισμός και εγκρίνεται το τεύχος διακήρυξης. 

24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

Άρθρο 5. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Πέμπτη, 08/11/2018 και ώρα 14:00. 

Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

του ως άνω συστήματος, την  14/11/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30μμ. 

Άρθρο 6. Δημοσιότητα – Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισμού 

1. Προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας Διακήρυξης: 

 απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/09/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2018/S 188-425085 

 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως 

προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010  

2. Η παρούσα Διακήρυξη: 

 καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

 καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε 

Συστημικό Αριθμό : 62677 

 καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

http://www.edulll.gr  

 

3.  Η λήψη των εγγράφων του διαγωνισμού γίνεται : 

 Από την διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 Από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.edulll.gr  

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.edulll.gr/
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Άρθρο 7. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο και των 

εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 

της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

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

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 

του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που 

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016),  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων , εφόσον 

επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Κεφάλαιο 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Άρθρο 8. Γενικές Πληροφορίες 

8.1 ‘Έγγραφα της σύμβασης - Επικοινωνία  

8.1.1. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

-  η Προκήρυξη (περίληψη) της παρούσας Διακήρυξης όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

- η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

- το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

- οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

- το σχέδιο της συμφωνίας πλαίσιο με τα Παραρτήματά της 

8.1.2.  Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-

πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

8.2 Παροχή Διευκρινίσεων  

8.2.1. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 10 ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 

διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 

υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

8.2.2. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 

όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 

πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

8.2.3. Οι παραπάνω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα δοθούν συγκεντρωτικά σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από τη λήξη της ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

8.2.4. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή 

απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των προσφορών, καθώς και υποβολή εγγράφων δεν γίνεται δεκτή, πλην 

των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού. 

8.2.5  Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διαδικασίας σύναψης συμφωνίας- πλαίσιο.   

8.3 Γλώσσα 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την 

επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου 

ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.. Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 

διαδικασία θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο σύμφωνα με τα 

άρθρα 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 

προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-1961. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο σύμφωνα με τα άρθρα 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί 

Δικηγόρων. 

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

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

8.4 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές που αναφέρονται στο άρθρο 19 εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

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

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

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 

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

επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

2. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  
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γ) την αναθέτουσα αρχή, «Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και  

ια) στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η εγγυητική πρέπει να εκδίδεται υπέρ όλων των μελών της και να 

αναφέρει ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης/κοινοπραξίας από την συμμετοχή τους 

στο Διαγωνισμό. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Άρθρο 9. Δικαίωμα Συμμετοχής  

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

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων τα μέλη αυτών, που είναι 

εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ)  τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, σε 

περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση οικονομικών φορέων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο, να ζητήσει από την 

ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να το πράξει. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.    
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4. Κανένας οικονομικός φορέας δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες από μία 

προσφορές στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών 

συμβάσεων, ειδάλλως απορρίπτονται όλες. 

Άρθρο 10. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας- πλαίσιο (διαγωνισμό) 

προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας 

ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους:  

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

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

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

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

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

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

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

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

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

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

εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

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

πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 

καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

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

του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η ανωτέρω υποχρέωση αποκλεισμού αφορά: 

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

(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, 
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ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

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

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

10.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και  

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

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

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

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

την επικουρική ασφάλιση. 

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

τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους.  

10.3 Επίσης αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου 

από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 

νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

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

προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το 

εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

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

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 

σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 





 

       17 

οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 

προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας,                               

γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

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

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

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

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 

του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

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

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/2016,  

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

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

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 

την επιλογή ή την ανάθεση,  

θ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 

αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

10.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

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

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

10.1, 10.3 και 10.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε 

επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα 

στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας πλαίσιο. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 

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

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

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

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

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

10.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

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

4412/2016. 
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10.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του 

ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο. 

Άρθρο 11. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής – Κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Ο οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω Κριτήρια 

Ποιοτικής Επιλογής (σύμφωνα με άρθρο 75, Ν. 4412/2016), ειδάλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη (ON/OFF κριτήρια). Τα κριτήρια επιλογής αφορούν σε (α) καταλληλότητα για την άσκηση της 

επαγγελματικής δραστηριότητας (β) την Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος και (γ) την 

Οικονομική και Χρηματοοικονομική του επάρκεια και ειδικότερα: 

11.1 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας   

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σ.Ο.Ε.Λ ή άλλο αντίστοιχο μητρώο στη χώρα εγκατάστασής 

τους. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 

μέλη της ένωσης.   

11.2. Κριτήρια Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας:  

Ο Προσφέρων πρέπει να έχει τεκμηριωμένη εμπειρία σε παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών.  

 

Ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Διαγωνιζόμενου, επί ποινή 

αποκλεισμού, είναι ο οικονομικός φορέας (ή εφόσον πρόκειται για ένωση /κοινοπραξία ένα τουλάχιστον 

μέλος αυτής), είτε ως ανάδοχος, είτε/και ως συμπράττων πρέπει : 

 

1. να έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία έργα παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών με συνολική 

συμβατική αξία ίση τουλάχιστον με το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου. 

 

Στη περίπτωση Ένωσης Εταιριών, στην οποία συμμετείχε ο Οικονομικός Φορέας η ανωτέρω απαίτηση 

υπολογίζεται αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής του Προσφέροντα στην Ένωση.     

 

Σε περίπτωση Ένωσης, η ανωτέρω απαίτηση αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της Ένωσης.  

 
2. Η ομάδα έργου πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη στο Σ.Ο.Ε.Λ ή αντίστοιχο μητρώο στη χώρα 

εγκατάστασής τους σύμφωνα με το άρθρο 3.2.2.  

 

11.3 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

συμφωνίας πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν ότι κατά τις 

τελευταίες τρεις (3) οικονομικές  χρήσεις (2015, 2016 και 2017)  παρουσίασαν μέσο όρο κύκλου εργασιών 

τουλάχιστον ίσο με τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας 

δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) οικονομικών χρήσεων, τότε ο  μέσος όρος 

κύκλου εργασιών για όσες οικονομικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με 

τετρακόσιες χιλιάδες (400.000,00) ευρώ. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, το ανωτέρω κριτήριο πρέπει 

να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά. Σημειώνεται ότι θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των 
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ισολογισμών κατά τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις κάθε μέλους της ένωσης, με συντελεστή στάθμισης το 

ποσοστό συμμετοχής σε αυτή.   

11.4 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 11.3) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 11.2), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, 
με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Άρθρο 12. Κριτήρια Ανάθεσης – Βαθμολόγηση και Κατάταξη Προσφορών 

12.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο 

1. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, στο εξής Επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου. 

2. Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας πλαίσιο είναι οι πλέον συμφέρουσες από οικονομική άποψη 

προσφορές  βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, κατά τα οριζόμενα με τα κατωτέρω κριτήρια  

και σύμφωνα με το άρθρο 3.6  :  

 

Κριτήρια Συντελεστής 

Βαρύτητας 

σ % 

Κ.1 Αξιολόγηση  του υπευθύνου έργου  40 

Κ.1.1 Αριθμός έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ως 
Υπεύθυνος ελεγκτικού Έργου 20 

Κ.1.2 Συνολικός προϋπολογισμός έργων που έχει ελέγξει στα 
πλαίσια συμβάσεων/αναθέσεων  10 

Κ.1.3 Ελεγκτική Εμπειρία σε μήνες 10 

Κ.2 Αξιολόγηση στελεχών της Ομάδας Έργου 60 

Κ.2.1 Αριθμός έργων στα οποία έχουν συμμετάσχει τα στελέχη  20 

Κ.2.2 Συνολικός προϋπολογισμός έργων που έχουν ελέγξει τα 

στελέχη στα πλαίσια συμβάσεων/αναθέσεων 20 

Κ.2.3 Ελεγκτική Εμπειρία των στελεχών   σε μήνες 20 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          100% 

 

 

12.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Ι. Τρόπος Βαθμολόγησης Κριτηρίων Κ1.1, Κ1.2, Κ1.3, Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3: 

Η βαθμολόγηση των Κριτηρίων Κ1.1, Κ1.2, Κ1.3, Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3 γίνεται σύμφωνα με την κλίμακα 

βαθμολόγησης που ακολουθεί: 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Κ.1.1 

Αριθμός έργων ως Υπεύθυνος ΟΕ 
Βαθμολογία 

 από έως 
 1 3 100  
 4 5 105 
 6 7 107 
 8 9 109 
 10 11 111 
 12 13 113 
 14 15 115 
 16 17 117 
 18 + 120 
 

Κ.1.2 

Π/Υ έργων που έχει ελέγξει στα πλαίσια 
συμβάσεων/αναθέσεων  Βαθμολογία 

 από έως 
 1 200.000,00 100 
 200.000,01 400.000,00 102 
              400.000,01    800.000,00    105 
   800.000,01    1.600.000,00    109 
                         

1.600.000,01             2.400.000,00    111 
                         

2.400.000,01             3.200.000,00    113 
                         

3.200.000,01             4.000.000,00    115 
                         

4.000.000,01             4.800.000,00    117 
                         

4.800.000,01             5.600.000,00    118 
                         

5.600.000,01    + 120 
 

Κ.1.3. 

Ελεγκτική Εμπειρία σε μήνες  

Βαθμολογία 

 

από έως  

1 60 100  

61 84 104  

85 96 106  

97 108 108  

109 120 110  

121 132 112  

133 144 114  

145 156 116  

157 168 118  

169 + 120  

Κ.2.1 

Αριθμός έργων στελεχών ΟΕ 
Βαθμολογία 

 από έως 
 1 3 100  
 4 5 105 
 6 7 107 
 8 9 109 
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10 11 111 
 12 13 113 
 14 15 115 
 16 17 117 
 18 + 120 
 

Κ.2.2 

Π/Υ έργων που έχουν ελέγξει στα πλαίσια 
συμβάσεων/αναθέσεων (Στελέχη Ο.Ε.)  Βαθμολογία 

 από έως 
 1 200.000,00 100 
 200.000,01 400.000,00 102 
              400.000,01    800.000,00    105 
   800.000,01    1.600.000,00    109 
                         

1.600.000,01             2.400.000,00    111 
                         

2.400.000,01             3.200.000,00    113 
                         

3.200.000,01             4.000.000,00    115 
                         

4.000.000,01             4.800.000,00    117 
                         

4.800.000,01             5.600.000,00    118 
                         

5.600.000,01    + 120 
 

Κ.2.3 

Ελεγκτική Εμπειρία σε μήνες (στελέχη Ο.Ε.)  

Βαθμολογία 

 

από έως  

1 36 100  

37 60 104  

61 72 106  

73 84 108  

85 96 110  

97 108 112  

109 120 114  

121 132 116  

133 144 118  

145 + 120  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Σημ:  

1. ως αριθμός έργων (Κ.2.1) νοείται το άθροισμα του αριθμού έργων στα οποία έχουν συμμετάσχει  τα 
εννέα στελέχη της ομάδας έργου αφού διαιρεθεί με το 9.  

2. ως π/υ έργων (Κ.2.2) νοείται το άθροισμα του π/υ έργων που έχουν ελέγξει τα εννέα στελέχη της 
Ομάδας Έργου αφού διαιρεθεί με το 9.  

3. ως συνολική εμπειρία της ομάδας έργου (Κ.2.3) νοείται το άθροισμα των μηνών απασχόλησης των 
εννέα στελεχών της Ομάδας Έργου αφού διαιρεθεί με το 9 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς προκύπτει από τον τύπο :  

U τεχνικής =     σ1.1xΚ1.1 + σ1.2xΚ1.2 + σ1.3xΚ1.3 + σ2.1xΚ2.1 + σ2.2xΚ2.2 + σ2.3xΚ2.3  
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Όπου: 

 σ1.1, σ1.2, σ1.3, σ2.1, σ2.2 και σ2.3 είναι οι συντελεστές βαρύτητας των Κριτηρίων Κ1.1, Κ1.2 , 

Κ1.3, Κ2.1, Κ.2.2 Κ2.3 αντίστοιχα.  

 Κ1.1, Κ1.2 , Κ1.3, Κ2.1, Κ.2.2 Κ2.3 είναι η βαθμολογία κάθε κριτηρίου με βάση τα στοιχεία της 

Προσφοράς κάθε προσφέροντα.  

 

12.3. Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς  

Η βαθμολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των Προσφερόντων είναι σχετική και υπολογίζεται ως εξής: 

 

U οικονομικής  =  (Οικονομική Προσφορά Μειοδότη / Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου)  x  100  

όπου: 

- Οικονομική Προσφορά Διαγωνιζόμενου ορίζεται το σύνολο της προτεινόμενης αμοιβής η οποία είναι το 

άθροισμα της αμοιβής του υπευθύνου του έργου και της αμοιβής των στελεχών της Ομάδας Έργου 

(χωρίς ΦΠΑ) για τους 146 ανθρωπομήνες (ΑΜ)  

- Οικονομική Προσφορά Μειοδότη είναι η συνολική προτεινόμενη αμοιβή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα 

χωρίς ΦΠΑ του διαγωνιζόμενου με τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. 

 

Ο βαθμός αυτός θα είναι ένας αριθμός μικρότερος ή ίσος του 100 (ο μειοδότης, δηλαδή ο Οικονομικός 

φορέας με το συνολικό μικρότερο κόστος ανά ανθρωπομήνα, θα έχει U οικονομικής  = 100). 

12.4 Τελικός Βαθμός Συνολικής Προσφοράς 

Για την τελική αξιολόγηση των προσφορών με  υπολογισμό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής θα εξαχθεί ο τελικός βαθμός συνολικής 

προσφοράς (U)  κάθε προσφέροντα, ως εξής : 

U   = (0,80 x U  τεχνικής)  + (0,20 x U οικονομικής) 

Με βάση τον τελικό βαθμό συνολικής προσφοράς τους (U) οι διαγωνιζόμενοι θα καταταχθούν κατά 

φθίνουσα σειρά του βαθμού τους.  

 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται σε σειρά κατάταξης η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. 

12.5 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία πλαίσιο («εκτελεστικές συμβάσεις») 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται μετά την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των φορέων που 

είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συμφωνία πλαίσιο, με κριτήριο ανάθεσης αυτό της πλέον συμφέρουσας από 

οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Ο νέος διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Kεφάλαιο 5 της παρούσας.  

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δεν υποβάλλει προσφορά σε δύο (02) συνεχόμενους 

διαγωνισμούς, αποκλείεται από τη συμφωνία πλαίσιο. 

Επίσης αποκλείεται από τη συμφωνία πλαίσιο όταν υποβάλει μεν προσφορά, η οποία, όμως, δεν πληροί 

ουσιώδεις όρους της παρούσας. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής ως ουσιώδεις νοούνται (α) ο 

ελάχιστος αριθμός στελεχών ομάδας που ζητείται κάθε φορά από την εκτελεστική σύμβαση και (β) οι 

περιορισμοί ως προς την οικονομική προσφορά, όπως προβλέπονται στην τελευταία παράγραφο του 

άρθρου 26 «Κατάρτιση και υποβολή προσφορών» της διακήρυξης. 
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Άρθρο 13. Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

13.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα για  όλες τις 

περιγραφόμενες υπηρεσίες.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

13.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   του συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.  

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο 

πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 

910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) 

και  

β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

 

3. Για την εγγραφή ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία: 

Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας» την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα 

TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η 

αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτούς τα 

απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος 

 Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό 

Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους: 

α) είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 

ταυτοποιούμενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

β) είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα STORK. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ, 

αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

Συστήματος 

 Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του ΕΣΗΔΗΣ 

αποστέλλοντας 

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF)με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με 

τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται/ αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές 

αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης του 

ΕΣΗΔΗΣ, αποδίδει σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του 

συστήματος, και ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη. 

4. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης  56902/215/2.6.2017 (Β' 1924)  

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)». 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

5. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  (α) έναν υποφάκελο με την 

ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένα υποφάκελο με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά». Ως υποφάκελος νοείται κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 

α) Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται τα 

Δικαιολογητικά συμμετοχής και η Τεχνική προσφορά  

β) Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του οικονομικού φορέα  

6.  Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες η οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

7. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 

αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
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περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός φορέας καλείται να παράγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο pdf . 

8. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 

περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 

ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 

απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει 

να αναγράφονται ευκρινώς οι εξής ενδείξεις: 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ,  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

(ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 του Ν. 4412/2016) 

 

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για το Έργο : 

«Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΟΙ 

ΕΠΩΝΥΜΙΕΣ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ) 

Να μην ανοιχθεί από το πρωτόκολλο της Υπηρεσίας 

 

 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
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όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

13.3  Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 

Προσφορά» 

13.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής:  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υπέχει θέση Υπεύθυνης δήλωσης του 

προσφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016, ως προκαταρκτική απόδειξη προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, συμπληρώνοντάς το 

κατάλληλα και επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του άρθρου 10 της παρούσης, για τις οποίες οι οικονομικοί 

φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 11 της 

διακήρυξης, 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II).  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 συμπληρώνεται από τον 

προσφέροντα, εξάγεται, αποθηκεύεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ από την ηλεκτρονική διεύθυνση -    

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el, ενώ πληροφορίες για τη συμπλήρωσή 

του αναγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_47

03_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387

235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61 

υπογεγραμμένο, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του 
οικονομικού φορέα ως προκαταρτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10.1 της παρούσας για 
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού 
φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 

τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους.  

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Το ΕΕΕΣ 

αποτελείται από επίσημη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι ο σχετικός λόγος αποκλεισμού δεν ισχύει 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3641665248387235#%40%3F_afrLoop%3D3641665248387235%26_adf.ctrl-state%3D16uj7hhed0_61
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και/ή ότι πληρούται το σχετικό κριτήριο επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως 

απαιτείται από την αναθέτουσα αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι 

υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο 

οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν 

λόγω δικαιολογητικά. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

13.3.2  Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» και περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Αρχείο Τεχνικής Προσφοράς συστήματος:  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο οικονομικός φορέας καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

2. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία. Ειδικότερα, στον (υπο)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά» υποβάλλεται υποχρεωτικά σε μορφή pdf η Αναλυτική Τεχνική Προσφορά του 

υποψηφίου (τίτλος αρχείου «Αναλυτική Τεχνική Προσφορά») η οποία απαιτείται να περιέχει τις 

ακόλουθες ενότητες για τον υπεύθυνο και για κάθε στέλεχος της ομάδας έργου: 

 

 

/Α Τίτλος Ενότητας  

1.  1. Εμπειρία του υπευθύνου έργου   

 Κ.1.1 Αριθμός έργων στα οποία έχει 
συμμετάσχει ως Υπεύθυνος ελεγκτικού 
Έργου 

 

 Κ.1.2 Συνολικός προϋπολογισμός έργων που έχει 
ελέγξει στα πλαίσια 
συμβάσεων/αναθέσεων  

 

 Κ.1.3 Ελεγκτική Εμπειρία σε μήνες  

2. 2. Αξιολόγηση στελεχών της Ομάδας Έργου  

 Κ.2.1 Αριθμός έργων στα οποία έχουν 

συμμετάσχει τα στελέχη  

 

 Κ.2.2 Συνολικός προϋπολογισμός έργων που 

έχουν ελέγξει τα στελέχη στα πλαίσια 

συμβάσεων/αναθέσεων 

 

 Κ.2.3 Ελεγκτική Εμπειρία των στελεχών σε μήνες  

3. 3. «Ομάδα έργου» (σύμφωνα με τον Πίνακα 1)  
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Πίνακας 1: «Ομάδα έργου» 

Α/Α Ονοματεπ
ώνυμο 

Ρόλος στην 
Ομάδα Έργου 

Αριθμός 
Έργων  

Προϋπολογ
ισμός 
έργων  

Ελεγκτική 
εμπειρία σε 

μήνες  

Είδος 
προσκομισθέντων 
,Δικαιολογητικών  

  Υπεύθυνος      

  Στέλεχος      

  ………     

 

   

3.  Τα βιογραφικά της Ομάδας Έργου  

4. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των παραπάνω κριτηρίων: 

Κριτήριο Δικαιολογητικά 

Κ1.1/ Κ1.2  Σύμβαση/Ανάθεση ή 

 Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ή εργοδότη στην οποία θα 

αναφέρονται οι τίτλοι έργων στα οποία έχει συμμετάσχει ως 

συντονιστής/υπεύθυνος έργου και ο προϋπολογισμός έργων 

που έχει ελέγξει. 

Κ1.3  Σύμβαση/Ανάθεση ή 

 Βεβαίωση από τον εργοδότη όπου θα αναφέρεται η ελεγκτική 

εμπειρία σε μήνες 

Κ2.1/ Κ2.2  Σύμβαση/Ανάθεση ή 

 Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα ή εργοδότη στην οποία θα 

αναφέρονται οι τίτλοι έργων στα οποία έχει συμμετάσχει και ο 

προϋπολογισμός έργων που έχει ελέγξει.  

Κ2.3  Σύμβαση/Ανάθεση ή 

 Βεβαίωση από τον εργοδότη όπου θα αναφέρεται η ελεγκτική 

εμπειρία σε μήνες 

 

5. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου 

και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 

Διευκρινίσεις επί της υποβολής των Τεχνικών Προσφορών: 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ηλεκτρονικά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση γνησίου 

υπογραφής.  

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να 
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προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 

συνέπεια δεν φέρουν την ηλεκτρονική του υπογραφή (π.χ. πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 

αρχές ή άλλους φορείς). 

Σε περίπτωση όπου τα στοιχεία αυτά δεν προσκομισθούν παντελώς εντός της προαναφερόμενης 

προθεσμίας των τριών (3) εργασίμων ημερών, η ηλεκτρονική προσφορά του υποψηφίου δεν 

αποσφραγίζεται και αποκλείεται από τη διαδικασία του διαγωνισμού. 

Στην περίπτωση όπου προσκομισθούν μεν στοιχεία από τον συμμετέχοντα, αλλά διαπιστωθεί ότι ορισμένα 

από αυτά που έχουν υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και θα έπρεπε να προσκομισθούν, δεν 

προσκομίσθηκαν, τότε η αναθέτουσα αρχή τα απαιτεί από τον προσφέροντα ο οποίος είναι υποχρεωμένος 

να τα προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα του ορισθεί. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού 

πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα 

στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των 

προσφορών. 

13.3.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»  

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απόρριψης στον υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά» και συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος, 

καθώς και τον κάτωθι Πίνακα 2. 

- Σε ότι αφορά την ειδική ηλεκτρονική φόρμα, μετά τη συμπλήρωσή της το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορέα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο οικονομικός φορέας καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

- Σε ότι αφορά τον κάτωθι Πίνακα 2. Οικονομικής Προσφοράς ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο (Πίνακας 2.) μέσα στον υποφάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

- Πίνακας 2. «Οικονομική Προσφορά» 

-  

Θέσεις 

Εργασίας 

(1) 

ΑΜ 

Απασχόλησης 

(2) 

Αμοιβή ανά 

ανθρωπομήνα 

(χωρίς ΦΠΑ) 

(3) 

Σύνολο 

Αμοιβής 

(4)=(2)*(3) 

Αντίστοιχος 

ΦΠΑ 

(5)=(4)*24% 

Αμοιβή με ΦΠΑ 

(6)=(4)+(5) 

Υπεύθυνος 

Έργου 
14,60 

    

Στελέχη 

ομάδας έργου 
131,40 

    

ΣΥΝΟΛΟ 146     

-  
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Ως Οικονομική Προσφορά θεωρείται η προτεινόμενη αμοιβή, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, για (α) τον υπεύθυνο του 

έργου και (β) τα στελέχη της ομάδας έργου για το σύνολο των 146 ΑΜ απασχόλησης. Ο χρόνος 

απασχόλησης του Υπεύθυνου καθορίζεται στο 10% του συνολικού χρόνου απασχόλησης της Ομάδας Έργου.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στα ως άνω (ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος και Πίνακας), ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που επιθυμεί. 

 

 Ο ανθρωπομήνας ορίζεται ως εξής: 1 ανθρωπομήνας = 176 ώρες.  

 Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής 

αναιτιολόγητες, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει με βάση τα 

προβλεπόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

 Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στα ως άνω (ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος και Πίνακας), ο οικονομικός φορέας επισυνάπτει ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία που επιθυμεί ή που έχουν αναρτηθεί, στα οποία θα 

πρέπει να σημειώνονται οι αντίστοιχοι ανθρωπομήνες κατ’ αντιστοιχία με το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf που παράγεται από το ΕΣΗΔΗΣ. 

 Η συνολική αμοιβή μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, που θα προκύπτει στον παραπάνω πίνακα 

της οικονομικής προσφοράς δε θα υπερβαίνει το ποσό των 803.000,00 €, αλλιώς θα απορρίπτεται η 

προσφορά στο σύνολό της ως απαράδεκτη. 

 Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών συμπληρώνεται και ο ακόλουθος 

           Πίνακας (3)   

Επωνυμία 

Εταιρείας  

 

Συνολική 

Οικονομική  

Προσφορά Έργου  

(χωρίς ΦΠΑ)  

 

Αντίστοιχος ΦΠΑ  

 

Οικονομική 

Προσφορά  

(με ΦΠΑ)  

 

Ποσοστό  

(επί της συνολικής 

Προσφοράς)  

 

Εταιρεία Χ     

Εταιρεία Ψ     

ΣΥΝΟΛΟ     100,00 %  

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της 

παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας.  
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13.3.4  Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς/προσφέροντες για  

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 

αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά , εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 

προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις 

προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

13.3.5  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

Η Αναθέτουσα Αρχή  με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:  

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 13.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 13.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 13.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς-
Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών-
Χρόνος ισχύος προσφορών), 14. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 15 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης- Δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016 και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

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

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης 
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Κεφάλαιο 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Άρθρο 14. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

14.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής (Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 

ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» την 

Τετάρτη, 14/11/2018 και ώρα 12:30μμ 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε οικονομικός φορέας που συνεχίζει σε 

επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

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

14.2 Αξιολόγηση προσφορών   

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για 
την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά») 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 
προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 17 της παρούσας. 

 





 

       33 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων 

των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη των οικονομικών 

φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο.  

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

αρχή ζητά από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται σε σειρά κατάταξης η προσφορά με το μεγαλύτερο βαθμό 

Τεχνικής Προσφοράς. Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών στην τελευταία θέση, αφού έχει 

εφαρμοστεί και η ανωτέρω πρόταση, τότε μετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο όλες οι ισοδύναμες προσφορές 

με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία. . 

 Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω 

απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της παρούσας. 
 

 

Άρθρο 15. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Α. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι πρόκειται να συμμετέχουν στη  συμφωνία-
πλαίσιο («προσωρινοί ανάδοχοι»), και τους καλεί να υποβάλουν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτούς, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 15  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 της  διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 11. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτούς εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τους ίδιους φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στους 
προσωρινούς αναδόχους να τα προσκομίσουν ή να τα συμπληρώσουν εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής τους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
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Β. Απορρίπτεται η προσφορά  οικονομικού φορέα (“προσωρινός ανάδοχος”) και η κατακύρωση γίνεται στον 
οικονομικό φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης  είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 (λόγοι αποκλεισμού) και το άρθρο 11 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Αν τουλάχιστον δύο από τους προσφέροντες δεν υποβάλλουν αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσουν 
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξουν ότι πληρούν τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 
περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 11.4 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 10 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση 
(άρθρο 11). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου 10. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 
υπογράψει τη συμφωνία πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης : 

Α.1 Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 10 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για το άρθρο 10.1 απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται 
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
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είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ως 
άνω άρθρο 10.1, 

Ειδικότερα στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ) η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 
στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 

β) για τα άρθρα 10.2, 10.3 και 10.4.β, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 
εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως 
αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10.1, 
10.2, 10.3 και 10.4.β το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 10.1, 10.2, 10.3 και 10.4β. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις του άρθρου 10.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι 
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

Η αναθέτουσα δύναται να ζητήσει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με 
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου οποίου 
οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 10.3 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
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προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους 
- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

δ) για το άρθρο 10.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

Α2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 11.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο δημόσιο μητρώο του άρθρου 14 
του ν. 4449/2017 που τηρείται από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου καθώς και βεβαίωση 
εγγραφής στο ειδικό μητρώο του ΣΟΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο 
και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση 
σύμβασης. 

Α.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 11.3, απαιτείται η 

προσκόμιση ισολογισμών ή αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του 

διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων, για τις οποίες έχουν δημοσιευτεί ισολογισμοί.  

Στις περιπτώσεις που παρίσταται σχετική εκ του νόμου υποχρέωση προς δημοσίευση ισολογισμών 

προσκομίζονται τα ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών. Εάν ο τελευταίος ισολογισμός έχει αποσταλεί προς 

δημοσίευση σε ΦΕΚ αλλά δεν έχει δημοσιευτεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών, τότε προσκομίζονται μαζί με τον ισολογισμό, βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι έχει 

αποσταλεί προς δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

Αν δεν είναι εφικτό να εκδοθεί βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο σχετικός ισολογισμός έχει 

αποσταλεί προς δημοσίευση στο ΦΕΚ και δεν έχει γίνει η δημοσίευση του ισολογισμού στο ΦΕΚ, ή αν δεν 

απαιτείται δημοσίευση σε ΦΕΚ τότε αρκεί η υποβολή των  επίσημων ισολογισμών υπογεγραμμένων από 

τον ορκωτό λογιστή που έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ με το αποδεικτικό κατάθεσης στο ΓΕΜΗ που 

αποδεικνύει ότι έχουν υποβληθεί στο ΓΕΜΗ όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου έγγραφα και παράβολα για 

τη δημοσίευση του ισολογισμού. 

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση περί του 

ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων χρήσεων με αιτιολόγηση 

της απαλλαγής του από την υποχρέωση έκδοσης ισολογισμών (π.χ. μνεία νομικής διάταξης κλπ). 

Εάν η επιχείρηση του υποψήφιου λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με την 

ζητούμενη υπηρεσία, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, 

υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το 

διάστημα αυτό μαζί με υπεύθυνη δήλωση περί του ετήσιου ύψους του κύκλου εργασιών για όσες 

διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 
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Α.4. Για την απόδειξη της συνδρομής του κριτηρίου της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του 

άρθρου 11.2. απαιτείται η υποβολή των κάτωθι:   

α. καταλόγου των έργων ελεγκτικών υπηρεσιών  που έχουν εκτελεσθεί κατά την προηγούμενη τριετία, με 

τη συμπλήρωση του κάτωθι πίνακα: 

 

α/α 
Οικονομικός 

Φορέας  

Αναθέτουσα 

Αρχή / 

Παραλήπτης 

Τίτλος –

Περιγραφή 

Αντικειμένου 

Έργου 

Διάρκεια 

Εκτέλεσης 

Έργου  

(από 

μμ/εε 

έως 

μμ/εε) 

Συνολική 

Αξία 

(προ 

ΦΠΑ σε 

€) 

% 

συμμετοχής 

σε 

περίπτωση 

ένωσης ή 

κοινοπραξίας 

Ημερομηνία 

Παραλαβής 

του Έργου 

Προσκομισθέν 

Αποδεικτικό 

Στοιχείο (β.) 

      
 

  

 

β. Πιστοποιητικού/ βεβαίωσης παραλαβής έργου/υπηρεσιών και ειδικότερα: Οι παροχές 

έργου/υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν μεν ο αποδέκτης είναι δημόσιος φορέας με πιστοποιητικά που 

έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας με 

βεβαίωση του αποδέκτη της υπηρεσίας. 

Βάσει του Ν. 4250/2014 στην περίπτωση των εγγράφων που προέρχονται από δημόσιο φορέα γίνονται 

δεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

 

γ. Βεβαίωσης εγγραφής των μελών της Ομάδας Έργου στο  μητρώο του Σ.Ο.Ε.Λ  ή βεβαίωσης εγγραφής 

σε αντίστοιχο μητρώο της χώρας εγκατάστασής τους.  
 

 Α.5 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε 
σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. 

 

Α.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Α.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί σε ικανότητες άλλων φορέων 
σύμφωνα με την παράγραφο 11.4 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για το σκοπό αυτό.  
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Άρθρο 16. Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας πλαίσιο – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε οικονομικό φορέα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, εκτός από τους προσωρινούς 
αναδόχους, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης των προβλεπόμενων στο άρθρο 17 της παρούσας βοηθημάτων 
και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί 
αυτών,  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στους προσωρινούς αναδόχους, εφόσον αυτοί υποβάλουν 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 15 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους αναδόχους να προσέλθουν για υπογραφή του συμφωνητικού της 
συμφωνίας-πλαίσιο, θέτοντάς τους προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που οι ανάδοχοι δεν προσέλθουν να υπογράψουν το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσονται έκπτωτοι, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας δεν υποβάλλει προσφορά σε δύο (02) συνεχόμενους 
διαγωνισμούς, κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία πλαίσιο. 

Επίσης κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία πλαίσιο όταν υποβάλει μεν προσφορά, η οποία, όμως, δεν 
πληροί ουσιώδεις όρους της παρούσας. Για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής ως ουσιώδεις νοούνται (α) 
ο ελάχιστος αριθμός στελεχών ομάδας που ζητείται κάθε φορά από την εκτελεστική σύμβαση και (β) οι 
περιορισμοί ως προς την οικονομική προσφορά, όπως προβλέπονται στην τελευταία παράγραφο του 
άρθρου 26 «Κατάρτιση και υποβολή προσφορών» της διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος κατά τη διάρκεια της ισχύος της συμφωνίας πλαίσιο, η 
αναθέτουσα δύναται να υπογράψει συμφωνία πλαίσιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα και 
οικονομικό αντάλλαγμα με τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά σε σχέση με τους αναδόχους της συμφωνίας πλαίσιο. Στην περίπτωση αυτή ο 
τελευταίος καλείται να υπογράψει την συμφωνία σύμφωνα με την προσφορά που είχε καταθέσει. Η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο που θα κατατεθεί θα αντιστοιχεί στο εναπομείναν 
ποσοστό του προϋπολογισμού της συμφωνίας πλαίσιο.        

 

Άρθρο 17. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία πλαίσιο  

και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 

αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 

δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 

(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

 Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.  

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 

19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

 Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.  

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:  

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.  

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 

των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 

απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 

εξέτασης της προσφυγής. 

 Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.  

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Άρθρο 18. Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς 

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

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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Κεφάλαιο 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άρθρο 19. Εγγυήσεις 

19.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 

οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 

εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

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

αναφερόμενα στο άρθρο 8.4  της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης 

και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος σε 

σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο είναι τέσσερα έτη από την 

υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 

όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι των 

συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, όπως 

αυτή ειδικότερα ορίζει.  

 

19.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 

4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

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

αναφερόμενα στο άρθρο 8.4 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης 

και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

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

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης θα προσδιορίζεται στο νέο 

διαγωνισμό για την αντίστοιχη εκτελεστική. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την διάρκειά της η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 

εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή.  
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Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Άρθρο 20. Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Άρθρο 21. Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο 

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 

δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται μόνο 

εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 

εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.  

Άρθρο 22. Υπεργολαβία 

22.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν απαλλάσσεται 

από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της 

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

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

22.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται 

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

των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 

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

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας 

του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση 

της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ 

των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

22.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 10 (λόγοι αποκλεισμού)  και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 15 

(δικαιολογητικά κατακύρωσης) της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

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

αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως 

άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού δύναται να απαιτήσει την 

αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
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Άρθρο 23. Τροποποίηση συμφωνίας- πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συμφωνία πλαίσιο  μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου  

Άρθρο 24. Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας - πλαίσιο 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

συμφωνία- πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία- πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας πλαίσιο   

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας- πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στην παράγραφο 10.1. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της συμφωνίας πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία- πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

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

απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Άρθρο 25. Όροι  διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης.    

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό για σύναψη εκτελεστικής σύμβασης, έχουν οι οικονομικοί φορείς 

που έχουν υπογράψει τη συμφωνία πλαίσιο, οι οποίοι μετά από Πρόσκληση που τους αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά νέα κλειστή προσφορά. Η 

προθεσμία για την υποβολή της προσφοράς θα προσδιορίζεται από την εκάστοτε προκήρυξη εκτελεστικής 

σύμβασης και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.  

Αν κάποιος οικονομικός φορέας δεν υποβάλει προσφορά σε δύο συνεχόμενους διαγωνισμούς για σύναψη 

εκτελεστικής σύμβασης καθώς και όταν υποβάλει μεν προσφορά, η οποία, όμως, δεν πληροί ουσιώδεις 

όρους της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 12.5, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο.  

Στις  ανωτέρω περιπτώσεις  καθώς και στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς ενός εκ των οικονομικών 

φορέων, η διαδικασία του διαγωνισμού για σύναψη εκτελεστικής σύμβασης συνεχίζεται με τους 

υπόλοιπους οικονομικούς φορείς μέχρι την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης με τον οικονομικό φορέα 

που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- 

τιμής.  

Ο οικονομικός φορέας δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς 

για λόγους ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 

τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά 

και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον οικονομικό φορέα .  

Σε περίπτωση που κανείς οικονομικός φορέας δεν υποβάλλει προσφορά, η διαγωνιστική διαδικασία 

ματαιώνεται. 

 

Άρθρο 26. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Ν.4412/2016, στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215/2.6.2017 (Β' 1924) “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους α) (υπο)φάκελο με την ένδειξη 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και β) (υπο) φάκελο με την νέα οικονομική προσφορά.  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ 

56902/215/2.6.2017, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι  οικονομικοί φορείς καλούνται 

να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα 

έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 

και ο οικονομικός φορέας καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική 
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προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

οικονομικός φορέας  επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή έκαστου οικονομικού φορέα για τις συμβατικές υπηρεσίες στις 

επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις σωρευτικά (α) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές της αμοιβής 

ανά ανθρωπομήνα για τον υπεύθυνο έργου και το στέλεχος της ομάδας Έργου που έχει προσφερθεί από 

τους προσωρινά αναδόχους στη συμφωνία-πλαίσιο και (β) η κάθε τιμή για την αμοιβή ανά ανθρωπομήνα 

για τον υπεύθυνο έργου και το στέλεχος της ομάδας Έργου που προσφέρει ο προσωρινά ανάδοχος για τη 

σύναψη εκάστης εκτελεστικής σύμβασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της τιμής που ο ίδιος προσέφερε 

κατά την σύναψη της συμφωνίας πλαίσιο.  

 

Άρθρο 27. Παραλαβή –Αποσφράγιση Προσφορών  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής όπως κάθε 

φορά ορίζεται στην πρόσκληση για σύναψη εκτελεστικής σύμβασης μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 

στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για 

την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 28. Δικαιολογητικά του αναδόχου στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της 

εκτελεστικής σύμβασης  

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, ο υποψήφιος 

ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης, ειδοποιείται μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80, και κατά περίπτωση του άρθρου 

82 του Ν.4412/16. 

 

Άρθρο 29. Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου  

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο  άρθρο 15  « Πρόσκληση υποβολής  δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της 

παρούσας διακήρυξης.  

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις Β. i), ii), iii) του άρθρου 15 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 

αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο 

κατά το μέρος που αναλογεί στην εκτελεστική σύμβαση, για την οποία απορρίφθηκε η προσφορά του 

προσωρινού ανάδοχου. Η  κατακύρωση γίνεται στην αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής 

άποψης προσφορά . 

Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 δεν υποχρεούνται να 

υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη 

συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.  

 

Άρθρο 30. Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης  

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε συμμετέχοντα εκτός από τον προσωρινό 
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ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 

αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες. Στην απόφαση κατακύρωσης 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης.   

Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό 

φορέα με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και τον καλεί να προσέλθει για την 

υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω ανακοίνωση η εκτελεστική 

σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο οικονομικός φορέας παρέχει πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% της  αξίας της 

εκτελεστικής σύμβασης.  

 

Άρθρο 31. Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης  

Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

Α. Παραδόθηκε ολόκληρο το φυσικό αντικείμενο και παραλήφθηκε από την αρμόδια επιτροπή της 

αναθέτουσας.  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016,  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

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

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 

συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 

απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η 

οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 

τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή 

την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Β.  Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

Γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση. 

 

Άρθρο 32. Τρόπος πληρωμής  

32.1 Η πληρωμή/αποπληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική παραλαβή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 
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του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

32.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την  παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

 

Άρθρο 33. Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

33.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 

αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από 

την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 

από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

33.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 

για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 

παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 

προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

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

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

Άρθρο 34. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων  του 

άρθρου 33 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 





 

       48 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
 
 
  

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ             
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Υπόδειγμα συμφωνίας πλαίσιο 

 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ……. 

«Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» 

  

Στην Αθήνα, σήμερα, την ………………………. ημέρα …………………… μεταξύ, αφενός:  

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με έδρα την 
Αθήνα, οδός Κοραή 4, Τ.Κ. 10564, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από ……………………………, κ. 
……………………..και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και, 
αφετέρου,  

της εταιρείας με την επωνυμία «………………………….» με διακριτικό τίτλο «……………………», με Α.Φ.Μ 
………………….., Δ.Ο.Υ.: …………………….., η οποία εδρεύει στο …………………, στην οδό ……………………., τ.κ. 
…………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. …………………………., ……………………….. και νόμιμο 
εκπρόσωπο της εταιρείας, και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο ανάδοχος»,  

συνομολογήθηκαν, έγιναν αμοιβαία δεκτά και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……….. απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού με τη συνημμένη σε αυτή 
διακήρυξη για την επιλογή αναδόχων για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο για το «Παροχή 
εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ», προϋπολογισμού …………………………. 
ευρώ  (………………………….€) πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι (………………………..€), δηλαδή συνολικά (………………..).  

2. Την από ………….. και με αριθ. πρωτ. ………../………….. προσφορά του αναδόχου. 

3. Τη με αρ. πρωτ. ……/……. απόφασης κατακύρωσης    του Έργου «Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών 
υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ».  

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1– Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας 

1. Σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι να καθορίσει τους όρους που θα διέπουν τις Εκτελεστικές 
συμβάσεις που θα ανατεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατόπιν διενέργειας διαγωνισμών μεταξύ 
των <ολογράφως> (Χ) Αναδόχων της συμφωνίας-πλαίσιο. 

2. Η Αναθέτουσα αρχή έχει υπογράψει αντίστοιχη συμφωνία και με τους παρακάτω αναφερόμενους 
οικονομικούς φορείς, οι οποίοι μαζί με τον Αντισυμβαλλόμενο της παρούσας αποτελούν τους 
Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας– Πλαισίου: 

 <Επωνυμία και έδρα Αντισυμβαλλόμενου> 

 <Επωνυμία και έδρα Αντισυμβαλλόμενου> 

 <Επωνυμία και έδρα Αντισυμβαλλόμενου> 
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Αντικείμενο των Εκτελεστικών συμβάσεων που θα ανατεθούν μέσω της Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι η 
παροχή Ελεγκτικών υπηρεσιών. Ειδικότερα οι υπηρεσίες που πρόκειται να ανατεθούν αναλύονται 
ακολούθως: 

Ελεγκτικές υπηρεσίες: η παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών για την ενίσχυση και 
υποστήριξη του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων οργάνων της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ για την διεξαγωγή 
ελέγχων, με την μορφή των επιτόπιων επαληθεύσεων σε πράξεις του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει και διέπει την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

Οι εξειδικευμένες ελεγκτικές υπηρεσίες στόχο έχουν την πιστοποίηση και τεκμηρίωση του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της επιτόπιας επαλήθευσης, δηλαδή τον έλεγχο των δαπανών μιας πράξης 
με βάση τα υποβληθέντα παραστατικά και το βαθμό υλοποίησης του αντίστοιχου φυσικού 
αντικειμένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν.4314/2014. Οι διενεργηθείσες επιτόπιες 
επαληθεύσεις θα πρέπει να καλύπτουν διοικητικές, δημοσιονομικές, τεχνικές και φυσικές πτυχές των 
πράξεων που δεν μπορούν να επαληθευθούν διοικητικά και  θα περιλαμβάνουν: 

 Πιστοποίηση της πραγματοποίησης και της επιλεξιμότητας των δαπανών που περιλαμβάνονται στο 
δείγμα, με βάση την εξέταση των πρωτότυπων παραστατικών, λοιπών δικαιολογητικών και 
στοιχείων τεκμηρίωσης. 

 Εξέταση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά την οικονομική και 
φυσική πρόοδο της πράξης. 

 Τεκμηρίωση της ύπαρξης επαρκούς διαδρομής ελέγχου στη διαχείριση της πράξης από τον 
δικαιούχο. Ο ελεγκτής έχει ως στόχο τη συγκέντρωση επαρκών, πειστικών, κατάλληλων και 
αξιόπιστων αποδείξεων ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του δικαιούχου, 
λειτουργεί σύμφωνα με τα περιγραφόμενα και ότι είναι αρκούντως κατάλληλο για την εξασφάλιση 
της κανονικότητας των δαπανών που βαρύνουν τη πράξη και της ακρίβειας και πληρότητας των 
χρηματοδοτικών και άλλων πληροφοριών. 

 Επαλήθευση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου 

 Εξέταση της τήρησης της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
δημοσιότητας  

Η άσκηση του εξειδικευμένου ελεγκτικού έργου θα πρέπει κάθε φορά να διενεργείται σύμφωνα με: 

 τα Διεθνή και Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα 

 τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020», όπως ισχύει 

 το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 

Η διενέργεια ελέγχων θα γίνεται σε πράξεις ή υποέργα που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 
προγράμματα επιτόπιων επαληθεύσεων.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώνει και να παραδίδει στις 

αντίστοιχες Μονάδες  τα παρακάτω: 

1) Λίστες Επιτόπιας Επαλήθευσης υπογεγραμμένες από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας  

2) Εκθέσεις Επιτόπιας Επαλήθευσης υπογεγραμμένες από τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας  

3) Έγγραφα τεκμηρίωσης των ευρημάτων εφόσον υπάρχουν 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την επιλογή των πράξεων, το πρόγραμμα των επιτόπιων 
επαληθεύσεων, τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων που αφορούν τις προς εξέταση πράξεις και 
υποέργα αυτών, μέσω του ΟΠΣ και του φακέλου που τηρεί η ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ καθώς και την 
έκδοση «Απόφασης Ορισμού Οργάνου Επαλήθευσης».  

Σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν την διεξαγωγή της επιτόπιας επαλήθευσης, θα διεξάγεται 
συνάντηση μεταξύ των ελεγκτών και στελεχών της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ όπου θα προσδιορίζονται και 





 

       51 

θα μελετώνται τα στοιχεία που πρέπει να επαληθευτούν και θα γίνεται ο συντονισμός του ελεγκτικού 
έργου της ομάδας. 

 

Οδηγίες για το είδος και την εκτέλεση των εργασιών θα λαμβάνει ο οριστικός ανάδοχος από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Η γλώσσα εργασίας και σύνταξης όλων των εγγράφων- παραδοτέων είναι η ελληνική.  

3. Με την παρούσα, η Αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται για την ανάθεση συγκεκριμένων ελεγκτικών  
υπηρεσιών στον ανάδοχο. Όταν προκύπτει ανάγκη για την παροχή συγκεκριμένων ελεγκτικών 
υπηρεσιών, από αυτές που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο, τότε η 
Αναθέτουσα αρχή θα κοινοποιεί Πρόσκληση στον ανάδοχο, καθώς και στους λοιπούς 
Αντισυμβαλλόμενους της Συμφωνίας-Πλαίσιο, με την οποία θα τους καλεί να συμμετέχουν σε  νέο 
διαγωνισμό για την ανάθεση Εκτελεστικής σύμβασης για την παροχή των συγκεκριμένων ελεγκτικών 
υπηρεσιών. Η ανάθεση των Εκτελεστικών συμβάσεων θα γίνεται με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Η Αναθέτουσα αρχή δεν 
δεσμεύεται για την ανάθεση συγκεκριμένου αριθμού Εκτελεστικών συμβάσεων ούτε για το ύψος της 
συνολικής τους αξίας.  

 

 

Άρθρο 2 -  Αντικείμενο των Εκτελεστικών συμβάσεων 

Το αντικείμενο των Εκτελεστικών συμβάσεων που τυχόν ανατεθούν στον Αντισυμβαλλόμενο θα υλοποιηθεί 
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην αρχική Προσφορά του που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας και τα όσα θα αναφέρονται στην Προσφορά που θα υποβάλει στο πλαίσιο του 
επαναδιαγωνισμού και η οποία θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Εκτελεστικής Σύμβασης που θα 
υπογράφει. 

 

Άρθρο 3 - Διάρκεια της Συμφωνίας – Χρόνος παράδοσης 

1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
παρούσας και  η χρονική διάρκεια είναι έως 4 έτη.  

2. Οι Εκτελεστικές συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο θα υπογράφονται εντός της προβλεπόμενης διάρκειας ισχύος της Συμφωνίας-
Πλαίσιο και μπορούν να ισχύουν μετά τη λήξη της συμφωνίας πλαίσιο.  

3. Η διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση ή/και λύση 
ή/και λήξη των Εκτελεστικών συμβάσεων που βρίσκονται εν ισχύ.  

4. Η παροχή των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
που θα περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Εκτελεστική σύμβαση. 

 

Άρθρο 4 -  Εκπτώσεις 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία πλαίσιο: 

α) Όταν δεν υποβάλει για οποιοδήποτε λόγο προσφορά σε δύο συνεχόμενους διαγωνισμούς.  

β) Όταν υποβάλει προσφορά η οποία δεν πληροί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω περίπτωσης ως ουσιώδεις νοούνται (α) ο ελάχιστος αριθμός ομάδας που 
ζητείται κάθε φορά από την εκτελεστική σύμβαση και (β) οι περιορισμοί ως προς την οικονομική προσφορά, 
όπως προβλέπονται στην τελευταία παράγραφο του άρθρο 26 «Κατάρτιση και υποβολή προσφορών» της 
διακήρυξης.   
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Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1.  Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη συμφωνία πλαίσιο και τις εκτελεστικές 

συμβάσεις υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και σύμφωνα με τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών καθώς και τη σχετική προσφορά του. 

2.  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της αναθέτουσας αρχής, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της 

συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε 

το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω 

υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα 

αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των 

εμπιστευτικών πληροφοριών από τον ανάδοχο σε τρίτους και την παράλειψή της στο μέλλον. 

3.  Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Συμφωνίας Πλαισίου ή της 
Εκτελεστικής Σύμβασης ή της Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή ή και το Ελληνικό Δημόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με 
αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της 
Σύμβασης. 

4.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 
υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

5.  Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε 
άλλη αιτία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο. 

6.  Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία: 

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

 Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της συμφωνίας πλαίσιο, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
τους με τους ίδιους όρους. 

 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Αντισυμβαλλόμενο, η Συμφωνία Πλαίσιο ή/και η 
κάθε Εκτελεστική Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από αυτές υποχρεώσεις 
βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει τη Συμφωνία Πλαίσιο ή/και την κάθε Εκτελεστική Σύμβαση. 
Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 
μελών που απαρτίζουν τον Αντισυμβαλλόμενο, η συνέχιση ή όχι της Συμφωνίας Πλαισίου ή/και της 
κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε 
περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αντισυμβαλλόμενου, όταν αυτός αποτελείται από μία εταιρεία, ή 
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θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την 
ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής και οι αντίστοιχες Εγγυητικές Επιστολές (Καλής Εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαισίου ή της κάθε 
Εκτελεστικής Σύμβασης, κλπ) και που προβλέπονται στη Συμφωνία Πλαίσιο ή στην κάθε Εκτελεστική 
Σύμβαση. 

7.  Η υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο από τους προσωρινούς αναδόχους δεν συνεπάγεται την 
υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη σύναψη εκτελεστικών 
συμβάσεων. Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στη διενέργεια διαγωνισμών για την σύναψη εκτελεστικών 
συμβάσεων στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας πλαίσιο σύμφωνα με τις ανάγκες της και τους όρους 
της παρούσας. Ομοίως δεν δεσμεύεται ως προς το ύψος προϋπολογισμού εκάστης εκτελεστικής 
σύμβασης και τη συνολική αξία αυτών.  

 

Άρθρο 6 – Υπεργολαβίες 

1.  Ο Αντισυμβαλλόμενος μετά τη σύναψη της Συμφωνίας δεν έχει δικαίωμα να αναθέσει οποιοδήποτε 
μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου των Εκτελεστικών συμβάσεων που θα του ανατεθούν 
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει στην προσφορά του.  

2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους που έχει συμπεριλάβει στην Προσφορά, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και η εκτέλεση της Εκτελεστικής Σύμβασης 
θα συνεχίζεται από τον Ανάδοχο ή από νέο συνεργάτη/ υπεργολάβο συνεπικουρούμενο από πιθανά 
νέους συνεργάτες/ υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη υλοποίηση των εργασιών της Εκτελεστικής 
Σύμβασης, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει να υπάρχει και έγγραφη τεκμηρίωση του Αναδόχου από την οποία να προκύπτει ότι το νέο 
σχήμα ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Εκτελεστικής 
Σύμβασης.  

3. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

Άρθρο 7 - Εμπιστευτικότητα - Εχεμύθεια 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του.  

Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την 
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια.  

Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο, 
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς 
εκπληρώσεώς του κατά την παροχή των υπηρεσιών.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν 
πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να 
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της 
υλοποίησης του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του 
έργου ή του Αναδόχου  
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Άρθρο 8 - Ανωτέρα βία 

1. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θεωρείται ότι παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 
Συμφωνία ή και τις Εκτελεστικές Συμβάσεις εάν εμποδίζεται να τις εκπληρώσει για λόγους ανωτέρας 
βίας.  

2. Ως ανωτέρα βία νοείται οποιαδήποτε απρόβλεπτη και έκτακτη κατάσταση ή συμβάν ανεξάρτητο από 
τον έλεγχο των συμβαλλομένων μερών, το οποίο εμποδίζει ένα από τα μέρη κατά την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, το οποίο δεν οφείλεται σε παράπτωμα ή αμέλεια από μέρους του 
(συμπεριλαμβανομένων και των συνεργατών που έχει υποδείξει) και το οποίο δεν θα μπορούσε να 
αποφευχθεί με την επίδειξη άκρας επιμέλειας.  

3. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση της Αναθέτουσα αρχής ο χρόνος παράδοσης των 
υπηρεσιών ή και των παραδοτέων μπορεί να μετατεθεί ανάλογα. Η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ 
ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή ο 
Ανάδοχος δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την 
Εκτελεστική σύμβαση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο που τα ως άνω γεγονότα παρεμποδίζουν την 
εκπλήρωση τους.  

 

Άρθρο 9 - Καταγγελία και Λύση της Συμφωνίας και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1. Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει/ λύσει τη 
Συμφωνία ή και την Εκτελεστική Σύμβαση με τον Αντισυμβαλλόμενο μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016. Στην 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για υπηρεσίες, που έχουν παρασχεθεί ή εκτελεστεί 
πριν την καταγγελία και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον 
ποσό ως αποζημίωση εκτός αν το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής αποφασίσει την καταβολή 
εύλογης αποζημίωσης. 

2. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αντισυμβαλλόμενου ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 
αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα συμφωνία και οι τυχόν Εκτελεστικές συμβάσεις που 
βρίσκονται σε ισχύ, λύονται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια 
περίπτωση καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσα αρχής οι Εγγυητικές Επιστολές (Καλής Εκτέλεσης της 
Συμφωνίας Πλαισίου ή της Εκτελεστικής Σύμβασης, κ.λπ) που προβλέπονται στη Συμφωνία Πλαίσιο ή 
στην Εκτελεστική Σύμβαση. 

 

Άρθρο 10 - Εκτέλεση της Συμφωνίας και των Εκτελεστικών Συμβάσεων 

1. H συμφωνία θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί και οπότε λύεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση ή/και 
λύση ή/και λήξη όλων των Εκτελεστικών συμβάσεων που θα υπογραφούν κατά τη διάρκεια ισχύος της. 

2. Οι Εκτελεστικές συμβάσεις θεωρείται ότι έχουν εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του 
αντικειμένου τους, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στις Εκτελεστικές συμβάσεις.  
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Άρθρο 11 - Λοιπές Διατάξεις 

1. Τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας ή/και των Εκτελεστικών συμβάσεων γίνεται μόνον με 
μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται 
ουσιωδώς οι όροι της αρχικής συμφωνίας ή/και της αρχικής Εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με το 
άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας μπορούν να κοινοποιούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή προς ενημέρωση στους λοιπούς αντισυμβαλλόμενους του άρθρου 2§2 της 
παρούσας. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις τροποποίησης εκτελεστικών 
συμβάσεων. 

2. Εάν το τίμημα των Εκτελεστικών συμβάσεων εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω, 
ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση λόγων που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα 
(ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης 
της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κ.λ.π.), η Αναθέτουσα Αρχή δεν 
έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

3. Η καταβολή που τυχόν γίνει προς την Τράπεζα μετά την αναγγελία ελευθερώνει την Αναθέτουσα αρχή 
απέναντι στην Τράπεζα και τον Ανάδοχο άσχετα από την ύπαρξη και το κύρος της αιτίας της 
εκχωρήσεως.  

4. Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο 
προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψιν για την ερμηνεία των όρων 
της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.  

5. Αντίκλητος του Αντισυμβαλλόμενου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την 
Αναθέτουσα αρχή ή/και τους Κυρίους του Έργου/ Φορείς Λειτουργίας προς τον Αντισυμβαλλόμενο 
ορίζεται με την παρούσα ο ………………………., κάτοικος ……………, ……………….. αρ. ……………., τηλ: 
…………………... Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή στον Αντισυμβαλλόμενο θα γίνεται 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. 

 

Άρθρο 12 - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δωσιδικία 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ως προς το κύρος, την ερμηνεία και την εκτέλεση της 
Συμφωνίας και των Εκτελεστικών Συμβάσεων που θα συναφθούν στο πλαίσιο αυτής και τις αξιώσεις που 
γεννώνται από αυτές θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσα αρχής. 
Εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. 

Η παρούσα σύμβαση συμφωνίας πλαίσιο βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους 
σε τρία (3) πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο (2) κατατέθηκαν στην αναθέτουσα αρχή και ένα (1) έλαβε ο 
αντισυμβαλλόμενος  

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ –(Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Το ΕΕΕΣ ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά σαν αναπόσπαστο μέρος της 
διακήρυξης. Το αρχείο XML αναρτάται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντησή τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης  
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης - Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση,  
Κοραή 5, 105 64, Αθήνα  
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα 
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ ..... σύμβασης “ Παροχή εξειδικευμένων ελεγκτικών υπηρεσιών στην 
ΕΥΔ Ε.Π. ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους 
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
πέντε (5)    ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την…………………………………………………………………………..  
ή 
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το 
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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