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ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

A. Τις διατάξεις: 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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 (Α' 267) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

 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»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
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 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”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 27ης 
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ». 

 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» 

 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.)», 

 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

 του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

 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. 

Β. Τις αποφάσεις 

 Την με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β/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» όπως 
ισχύει. 

 Την υπ’ αρ.  83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-16 (ΦΕΚ τ. Β 2643) ΚΥΑ Σύστασης και διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας  
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Τη με αρ. πρωτ. 57/20.03.2017 αρ. ΟΠΣ: 2037 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

 Τη με αριθμ. 78/3/Α3/09.01.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των επιχειρήσεων 
για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» 
στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με MIS 5007872.  
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 Την με αριθμ. Πρωτ. 5885/B3/1365/29.09.2018 διατύπωση θετικής γνώμης της Α.Δ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» επί του σχεδίου 
διακήρυξης. 

Γ. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ13410000 της ΣΑ Ε1341. 

Αποφασίζουμε 

Την έγκριση διενέργειας Δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με 

προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία: «Πρόγραμμα 

ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για 

τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις», προϋπολογισμού διακοσίων εννιά χιλιάδων εξακοσίων 

ευρώ (209.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 

 
 
 
 

                                                                              
   

   
   

 

 
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα: 

1. Προκήρυξη διαγωνισμού 
2. Διακήρυξη διαγωνισμού με τα παραρτήματα αυτής 
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Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:527920-2018:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Αθήνα: Ειδικές υπηρεσίες μελετών
2018/S 231-527920

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Legal Basis:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Κοραή 4
Αθήνα
105 64
ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Χαράλαμπος Φλώρος
Τηλέφωνο:  +30 2103231273
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: chfloros@mou.gr 
Φαξ:  +30 2103231279
Κωδικός NUTS: EL303
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.ypakp.gr

I.2) Πληροφορίες σχετικά με τις από κοινού προμήθειες

I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk
Assessment), για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Αριθμός αναφοράς: 5/2018

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79930000

mailto:chfloros@mou.gr
www.ypakp.gr
www.promitheus.gov.gr
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II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014 - 2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5007872, η
οποία στοχεύει στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη διαχείριση των
ζητημάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία (Α.Υ.Ε.), και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, οι οποίες
απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
Συγκεκριμένα, αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 2 και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη και προαγωγή
δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment), για τις μικρομεσαίες και τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις.
Το παραδοτέο του αναδόχου περιλαμβάνει την:
α) ανάπτυξη δομής και περιεχομένου 12 κλαδικών εργαλείων OiRA, και την ανάρτησή τους στη σχετική
ευρωπαϊκή πλατφόρμα·
β) πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών των κλαδικών εργαλείων OiRA·
γ) πιλοτική λειτουργία e-Help Desk.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 032.25 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος:

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL3

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην επιλογή αναδόχου, για την υπηρεσία: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και
προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA, για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις». Το
έργο έχει ως αντικείμενο:
α) την ανάπτυξη (12) δώδεκα κλαδικών εργαλείων OiRA, με τη μορφή τής μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού
κινδύνου —δομή και περιεχόμενο— για κάθε έναν από τους επιλεγμένους κλάδους και τη μεταφορά και
ανάρτηση του δομημένου και εγκεκριμένου περιεχομένου, κάθε κλαδικού εργαλείου OiRA, στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα OiRA του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA·
β) την ανάπτυξη μελέτης στρατηγικής, για την εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών των νέων εργαλείων OiRA,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μελέτης προαγωγής, κάθε εργαλείου OiRA, στους υποψήφιους χρήστες,
του σχεδιασμού/προγραμματισμού σχετικών δράσεων εκπαίδευσης και της ανάπτυξης σχετικού εκπαιδευτικού
υλικού·
γ) την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του e-Help Desk, για παροχή υπηρεσιών ασύγχρονης υποστήριξης
σε θέματα αξιοποίησης των εργαλείων OiRA, αλλά και γενικότερα ζητήματα Υ.Α.Ε..

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 169 032.25 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
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Διάρκεια σε μήνες: 42
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.12) Πληροφορίες σχετικά με ηλεκτρονικούς καταλόγους

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
Ε.Κ.Τ./Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020/ Κωδικός Πράξης: 5007872

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, της παρούσας διακήρυξης.
Συναφής με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, θεωρείται η δραστηριοποίηση στον τομέα εκπόνησης
μελετών, παροχής συμβουλευτικής και υποστήριξης ανάπτυξης επιχειρήσεων.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται, στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων, εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες, που δεν εμπίπτουν
στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα.
Οι Έλληνες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή στον
οικείο Επαγγελματικό Σύλλογο. Ειδικά, για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς, απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή
καταλόγους της χώρας τους. Για την απόδειξη αυτού, προσκομίζεται κατάλληλο παραστατικό.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.5) Πληροφορίες για ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
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III.2.3) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης
Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού στο οποίο
ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.4) Πληροφορίες σχετικά με τη μείωση του αριθμού των λύσεων ή των προσφορών κατά τη διάρκεια της
διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 21/01/2019
Τοπική ώρα: 14:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 06 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 25/01/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Τόπος:
Ο διαγωνισμός θα γίνει με χρήση της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει
ηλεκτρονικά, στην ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται παραπάνω.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις

Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ
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Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία, από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής, κατά
παράβαση της νομοθεσίας τής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τής εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής είναι:
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 Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης τής προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
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 τής 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 Α.Ε.Π.Π. 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 τής
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.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, κτίριο Κεράνης
Άγ. Ιωάννης Ρέντης
182 33
ΕΛΛΑΔΑ

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr
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Τηλέφωνο:  +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr 
Φαξ:  +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/11/2018

mailto:aepp@aepp-procurement.gr
http://www.aepp-procurement.gr




 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 

 

 

 

  

 

Ειδική Υπηρεσία 
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  
Μονάδα Β’  

   

 

Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα 
Πληροφορίες: Χαράλαμπος Φλώρος 
Τηλέφωνο: 210 3231272-3 
Fax: 210 3231279 
Email: chfloros@mou.gr  

  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αρ. Διακ. 5/2018 
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 61330 

 

Η Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο Διαγωνισμό με την Ανοιχτή Διαδικασία, για την ανάθεση συμβάσεων με 
προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την υπηρεσία 
«Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online 
Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει 
της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής 
 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ/  
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Διεύθυνση: Κοραή4, 10564 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 3231273 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
Χαράλαμπος Φλώρος, τηλ. 210 3231273,  e-mail: chfloros@mou.gr 
 

3. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
Παροχή Υπηρεσίας.  

mailto:chfloros@mou.gr
mailto:chfloros@mou.gr




  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

 
  

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 

5007872, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων στη διαχείριση των ζητημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (A.Y.E.) και 

στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους οι οποίες απορρέουν από την εθνική και κοινοτική 

νομοθεσία.  

Συγκεκριμένα αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 2 και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη 

και προαγωγή δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) 

για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

Το παραδοτέο του αναδόχου περιλαμβάνει την α: Ανάπτυξη δομής και περιεχομένου 12 
κλαδικών εργαλείων OiRA και την ανάρτησή τους στη σχετική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, β: 
Πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών των κλαδικών εργαλείων OiRA, γ: Πιλοτική λειτουργία 
e-Help Desk 
 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  
ΥΠΕΚΑΑ-ΑΘΗΝΑ 

5. ΚΟΙΝΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (CPV):  
79930000-2 ( Ειδικές υπηρεσίες μελετών) 

6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΟΧΙ 
 

7. ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ: ΟΧΙ 
 

8. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ή ΕΚΤΑΣΗ:  
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εννιά χιλιάδων 
εξακοσίων ευρώ (209.600 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς 
ΦΠΑ: εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.032,25€)  
ΦΠΑ : σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 
(40.567,75 €). 

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ:  
Σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 
 

10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:  

• Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού/της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), δηλαδή 
συνολικού ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και εξήντα τεσσάρων 
λεπτών (3.380,64€). 

• Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, ύψους 5% του συμβατικού τιμήματος προ 
ΦΠΑ.  

 
11. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ:  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 
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4314/2014 από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2018ΣΕ13410000, κωδ. ΣΑΕ/Ε1341). 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει ως εξής:  

• Με την παραλαβή του Α πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 
Ι: 19% της συμβατικής αξίας. 
• Με την παραλαβή του Β πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 
Ι: 19% της συμβατικής αξίας. 
• Με την παραλαβή του Γ πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 
• Με την παραλαβή του Δ πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 
Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 
• Με την παραλαβή του Ε πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
7% της συμβατικής αξίας. 
• Με την παραλαβή του ΣΤ πακέτου εργασίας όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα 
Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 
• Με κάθε ετήσια πιστοποίηση της υπηρεσίας του Ζ πακέτου εργασίας όπως αυτό 
αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 11% της συμβατικής αξίας. 
Η πληρωμή των παραδοτέων θα γίνεται με την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 6.3 της διακήρυξης. 
 

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΜΗΤΡΩΑ: 
Σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, άρθρο 2, παρ. 2.2.4. 
 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ:  
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 
2016, 2017) τουλάχιστον εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €). Σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών 
διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις 
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ανωτέρω ποσό. 

14. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: 
Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο που αφορά σε εκπόνηση ή αξιολόγηση μελέτης 
επαγγελματικού κινδύνου ή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τα τελευταία 
τρία (3) έτη (2015, 2016, 2017), συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
τουλάχιστον ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €).  Στην περίπτωση που τα έργα 
είναι δύο (2) ή περισσότερα, η προηγούμενη οικονομική απαίτηση μπορεί να καλύπτεται 
αθροιστικά. Βλ. αρ. 2, παρ. 2.2.6 της Διακήρυξης. 

15. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:  
Ανοικτή. 

16. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:  
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης 
ποιότητας – τιμής  
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17. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το σχετικό Τεύχος Διακήρυξης και 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον Διαγωνισμό έγγραφο, άνευ αντιτίμου, από τη διαδικτυακή 
σελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α συστήματος: 61330 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019  και Ώρα Ελλάδος 14:00. 
  

18. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ:  
Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.  

19. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Ελληνική. 

20. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  
Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

21. ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 
11:00. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2018 

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 61330 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 
ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  

 

για την υπηρεσία 

 

«Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα κλαδικών εργαλείων (12) OiRA (Online Interactive Risk 
Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» 

 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 « Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα 
Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» 

CPV: 79930000-2 (Ειδικές υπηρεσίες μελετών) 

 

 

Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας - τιμής  

Προϋπολογισμός: Διακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ (209.600 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

(169.032,25€),  ΦΠΑ : σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (40.567,75 
€) 

 

Έναρξη υποβολής προσφορών: 16/01/2019 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 21/01/2019, ώρα: 14:00 

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 25/01/2019 ώρα: 11:00 

 

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΠΑνΕΚ 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

ΑΘΗΝΑ 2018 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κοραή 4 

Πόλη Αθήνα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 10564 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL3 Αττική 

Τηλέφωνο 210 3231273 

Φαξ 210 3231279 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  chfloros@mou.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χαράλαμπος Φλώρος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) http://www.ypakp.gr  

www.epiteliki-ergasias.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης και 
ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), 
Τμήμα Ι, παρ 1.5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296): 

«α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες». Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι o ν.4412/16. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιμες και από την διεύθυνση του ΥΠΕΚΑΑ στο διαδίκτυο: 
www.ypakp.gr » Προσκλήσεις » Διακηρύξεις και www.epiteliki-ergasias.gov.gr» nea-anakoinoseis . 

γ) Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην 
διεύθυνση: https://ebs.eprocurement.gov.gr  

mailto:chfloros@mou.gr
http://www.ypakp.gr/
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=MZN4ryxlT15qEbfR
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=2Gj5IWpoPFtBWYn8
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
https://ebs.eprocurement.gov.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

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

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το κανονιστικό 
πλαίσιο του Ν. 4314/2014 από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 
2018ΣΕ13410000, κωδ. ΣΑΕ/Ε1341) 
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2, «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών 
εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» 
της Πράξης : «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση με αρ. πρωτ. 
78/3/Α3/09.01.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-
Καινοτομία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5007872.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5007872, η οποία 
στοχεύει στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαχείριση των 
ζητημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (A.Y.E.) και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους οι οποίες 
απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  
Συγκεκριμένα αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 2 και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη και προαγωγή 
δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις. 
Το παραδοτέο του αναδόχου περιλαμβάνει την α: Ανάπτυξη δομής και περιεχομένου 12 κλαδικών εργαλείων 
OiRA και την ανάρτησή τους στη σχετική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, β: Πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών 
των κλαδικών εργαλείων OiRA, γ: Πιλοτική λειτουργία e-Help Desk              

Η ανάθεση της σύμβασης για τις υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω υπό τη μορφή χωριστών 
τμημάτων δεν είναι εφικτή  λόγω της ενιαίας φύσης (ανάπτυξη των εργαλείων, ανάρτηση, εκπαίδευση και 
παροχή υποστήριξης) του έργου και της ανάγκης ενιαίου συντονισμού της υλοποίησης αυτού. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 79930000-2 ( Ειδικές υπηρεσίες μελετών). 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(209.600,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: εκατόν εξήντα εννέα 
χιλιάδες τριάντα δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (169.032,25€)  ΦΠΑ : σαράντα χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (40.567,75 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των παραδοτέων 
αυτής, δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει 
της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής. 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “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 (Α' 267) 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

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

 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»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 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”, 

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 
άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

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

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

 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ)  2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της 27ης 
Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ». 

 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» 
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 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.)», 

 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».  

 του Π.Δ. 134/2017 (ΦΕΚ Α΄/168/06.11.2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’/18-7-2018). 

 του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

 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. 

Τις αποφάσεις 

 Την με αριθ. 110427/ΕΥΘΥ1020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3521/Β/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» όπως 
ισχύει. 

 Την υπ’ αρ.  83071/ΕΥΘΥ 781/4-8-16 (ΦΕΚ τ. Β 2643) ΚΥΑ Σύστασης και διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας  
«Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Τη με αρ. πρωτ. 57/20.03.2017 αρ. ΟΠΣ: 2037 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ». 

 Τη με αριθμ. 78/3/Α3/09.01.2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των επιχειρήσεων 
για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» 
στο Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» με MIS 5007872. 

 Την με αριθμ. Πρωτ. 5885/B3/1365/29.09.2018 διατύπωση θετικής γνώμης της Α.Δ του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» επί του σχεδίου 
διακήρυξης. 

Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη Πράξη: «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την 

προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5007872 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-

2020» με κωδικό πράξης (ενάριθμο) 2018ΣΕ13410000 της ΣΑ Ε1341. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η υποβολή προσφορών στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αρχίζει μετά το πέρας του διαστήματος εντός του 
οποίου είναι δυνατόν να παρασχεθούν διευκρινίσεις, ήτοι την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019.  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019,και ώρα 14:00. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ,  
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα  11:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/11/2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 30/11/2018 με αριθμό:2018/S 231-
527920. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 1 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην 
πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 61330 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   
www.ypakp.gr στη διαδρομή : www.ypakp.gr » Προσκλήσεις » Διακηρύξεις, στις 04/12/2018. 

καθώς και στην ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, στη διεύθυνση (URL): www.epiteliki-
ergasias.gov.gr στη διαδρομή : www.epiteliki-ergasias.gov.gr» nea-anakoinoseis  στις 04/12/2018. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης   

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 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  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
1 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης 

στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 
ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=MZN4ryxlT15qEbfR
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=2Gj5IWpoPFtBWYn8
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
http://www.epiteliki-ergasias.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2018/S 231-527920 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:18PROC004109429), όπως αυτή έχει 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

4. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο 12 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 09/01/2019 και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το 
αργότερο 6 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι 15/01/2019. Η 
πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για υποβολή προσφορών με το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας. 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 ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με 
άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης 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. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)2.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της 
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη 
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον 
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 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 

                                                           
2 Επιτρέπεται 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 ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 453-454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων. 
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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 των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 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) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται 
να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε 2% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (3.380,64€). Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής παρέχεται στο Παράρτημα 
ΙΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 23/08/2019, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

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

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη3 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 

                                                           
3  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της ως 

άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
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αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

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

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον 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. 

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

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

αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

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

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 
του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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 
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προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 
4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, 
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

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. 
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2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

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

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης 
ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

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

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

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης. 
Συναφής με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θεωρείται η δραστηριοποίηση στον τομέα εκπόνησης 
μελετών, παροχής συμβουλευτικής και υποστήριξης ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 

τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση 

σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 

επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι Έλληνες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή στον 
οικείο Επαγγελματικό Σύλλογο. Ειδικά για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις ή καταλόγους της χώρας τους.   
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2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν ως ελάχιστη προϋπόθεση  ο μέσος ετήσιος κύκλος 
εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016, 2017) να είναι τουλάχιστον 
εκατόν εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (170.000,00 €). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος 
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος 
εργασιών, για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 
ανωτέρω ποσό. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

Α. Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) έργο που αφορά σε εκπόνηση ή αξιολόγηση 
μελέτης επαγγελματικού κινδύνου ή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, τα τελευταία τρία (3) 
έτη (2015, 2016, 2017), συνολικής καθαρής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ τουλάχιστον ογδόντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (85.000,00 €). Στην περίπτωση που τα έργα είναι δύο (2) ή περισσότερα, η προηγούμενη 
οικονομική απαίτηση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά.  
Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος Ανάδοχος έχει υλοποιήσει έργα, όπως αναφέρεται παραπάνω, ως 
μέλος ένωσης εταιρειών, για την ικανοποίηση του κριτηρίου του προϋπολογισμού λαμβάνεται υπόψιν το 
ποσό που αναλογεί στον υποψήφιο. 
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται η εντός χρονοδιαγράμματος,  προϋπολογισμού,  προδιαγραφών 
ποιότητας, υλοποίηση ενός έργου.  
H αποτύπωση των παραπάνω θα γίνει σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος III της παρούσας. 
 
Β.  Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και ειδικότητες για την 
ανάληψη του Έργου. Η προτεινόμενη Ομάδα Έργου (Ο.Ε) θα αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) άτομα.  
Tουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη της Ο.Ε πρέπει να είναι α. πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ τεχνολογικής 
κατεύθυνσης ή  β. Ιατροί με ειδικότητα στην ιατρική της εργασίας ή άλλης ιατρικής ειδικότητας. 
Τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Ο.Ε πρέπει να είναι πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ειδικότητας πληροφορικής. Όλα τα 
μέλη πρέπει να διαθέτουν εμπειρία όπως αναλύεται στο σημείο Γ που ακολουθεί. 
Αν κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου προκύψει ανάγκη αντικατάστασης οποιουδήποτε στελέχους 
αυτή μπορεί να γίνει μόνο με στέλεχος των ιδίων προσόντων, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα του αναδόχου 
και σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 
Η στελέχωση της ομάδας έργου αποτυπώνεται στο σχετικό πίνακα του Παραρτήματος III της παρούσας. 
 
Γ. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλουν βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της Ομάδας 
Έργου, όπου θα πρέπει να προκύπτει: 
α. Για τα πέντε τουλάχιστον μέλη της Ο.Ε, πλην του ειδικού πληροφορικής, εξειδικευμένη γνώση και 
εμπειρία στην εκτέλεση έργων που αφορούν σε εκπόνηση ή αξιολόγηση μελέτης επαγγελματικού 
κινδύνου ή σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σε επαγγελματικό ή ακαδημαϊκό επίπεδο. 
Τουλάχιστον ένα άτομο, το οποίο θα οριστεί συντονιστής του έργου, θα πρέπει να διαθέτει κατ΄ ελάχιστο 
δέκα (10) έτη εμπειρία ενώ τα υπόλοιπα θα πρέπει να διαθέτουν κατ΄ ελάχιστο πέντε (5) έτη εμπειρία. 
β. Ειδικά για τον πτυχιούχο ειδικότητας πληροφορικής απαιτείται οπωσδήποτε εμπειρία στο σχεδιασμό - 
διαχείριση ιστοσελίδας (web administrator), ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών (βάσεις 
δεδομένων) καθώς και στη δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών για τρία (3) έτη τουλάχιστον. 
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Τα βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της ομάδας έργου συμπληρώνονται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος III της παρούσας. 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας 
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), 
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση 
της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή 
τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

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

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α. δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β. πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν ως δικαιολογητικό συμμετοχής το προβλεπόμενο από το άρθρο 
79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το 
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα V το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις 
συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής 
των  παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 αρκεί μόνο η συμπλήρωση της ενότητας α του IV μέρους του ΕΕΕΣ. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 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 το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, 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 την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται 
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.6). 

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 
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

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 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά4: 

                                                           
4 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε διαγωνισμούς 

δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες 
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό 

την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι 
οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' 
της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 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 στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή 
του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ο προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει υπεύθυνη 
δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στους 
οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως σχετικά πιστοποιητικά τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν εφόσον 
αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. 

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 στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, 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 στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι 
πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο 

                                                                                                                                                                                                      
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι τη δυνατότητα 
έκδοσης του ως άνω πιστοποιητικού, απαιτείται η υποβολή ένορκης βεβαίωσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 
ΕΣ-334130-2017/10001/13-12-2017 έγγραφο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 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. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Οι Έλληνες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, προσκομίζουν αποδεικτικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή 
στον οικείο Επαγγελματικό Σύλλογο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

• ΦΕΚ με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2015, 2016, 
2017), εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους. Στην περίπτωση 
κατά την οποία ο ισολογισμός   συγκεκριμένου  έτους δεν έχει δημοσιευθεί, οι διαγωνιζόμενοι 
υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 
του έτους που αφορά  Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα 
εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη συγκεκριμένη χρήση και από ποιους λογαριασμούς 
του ισοζυγίου αποτελείται αυτός. 

• Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε ένωση – 
κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

• Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 
υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο 
της υπογραφής περί του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (2015, 2016, 2017). 

Εάν ο διαγωνιζόμενος είναι Ένωση φυσικών ή νομικών ή Κοινοπραξία, η ειδική τεχνική, επαγγελματική 
ικανότητα και η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια η οποία απαιτείται, σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο, μπορεί να προκύπτει και αθροιστικά από όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας ή Ένωσης.  

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο 
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κατάλληλο έγγραφο. Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την 
απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 
4412/2016) 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Για το πεδίο Α.  

• Τον σχετικό πίνακα του Παραρτήματος III 

• Για την επιτυχή, κατά την έννοια της παραγράφου 2.2.6.Α, ολοκλήρωση ενός έργου: υποβάλλεται α) 
αν πρόκειται για δημόσιο φορέα, πιστοποιητικό ή βεβαίωση ολοκλήρωσης ή πρωτόκολλο παραλαβής 
που έχει συνταχθεί και υπογραφεί αρμοδίως, β) αν πρόκειται για ιδιώτη, βεβαίωση περί επιτυχούς 
ολοκλήρωσης που να αναφέρει πλήρως τα στοιχεία του έργου.  
Η προσκόμιση μόνο σύμβασης ή/και εξοφλημένου τιμολογίου για το έργο δεν αποτελεί επαρκές 
αποδεικτικό μέσο.  

• Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάπτουν κατάλληλο αποδεικτικό για το οικονομικό μέρος της 
συμμετοχής τους στην υλοποίηση του έργου που αναφέρουν στον σχετικό πίνακα. (π.χ.: σύμβαση, 
συμφωνητικό υπεργολαβίας κλπ). 

Για το πεδίο Β.  

• Κατάλογο στελεχών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το σχετικό πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ. 

• Αποδεικτικό της σχέσης εργασίας του υποψήφιου αναδόχου με τα μέλη της προτεινόμενης Ομάδας 
Έργου. Για τους υπαλλήλους του υποβάλλεται πρόσφατη μισθολογική κατάσταση ή αντίστοιχο 
παραστατικό. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος πρόκειται να χρησιμοποιήσει εξωτερικό συνεργάτη 
απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης συνεργασίας υπογεγραμμένη από τα δύο μέρη. 

Για το πεδίο Γ.  

• Βιογραφικά σημειώματα των στελεχών της Ομάδας Έργου σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα του  
Παραρτήματος ΙΙΙ. Τα βιογραφικά σημειώματα υποβάλλονται όλα μαζί ως ΕΝΑ αρχείο .pdf και 
συνολικά συνοδεύονται από μία Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος, με ψηφιακή υπογραφή, 
σχετικά με την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Β.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. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.7. 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. 

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.5 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Κ1 
Σαφήνεια πρότασης, συνολική 
προσέγγιση και κατανόηση του 
Έργου 

20% 

Κ2 
Ποιότητα της μεθοδολογικής 
προσέγγισης υλοποίησης, 
κάλυψη απαιτήσεων 

50% 

Κ3 
Οργάνωση υλοποίησης, 
λειτουργία ομάδας έργου 

30% 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Για τη βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης  θα αξιολογήσει βάσει των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών κάθε πρότασης: 

Κ1.  

Τη σαφήνεια με την οποία έχει αναπτυχθεί συνολικά και τον βαθμό κατανόησης των παραμέτρων του έργου 
από την πλευρά του υποψηφίου αναδόχου. Επίσης, αξιολογείται η συνολική προσέγγιση σε σχέση με το 
περιβάλλον ανάπτυξης και λειτουργίας του Έργου.  

Κ2.  

Την ποιότητα της μεθοδολογικής και τεχνολογικής προσέγγισης υλοποίησης του έργου και την κάλυψη των 
απαιτήσεων του μέρους 2.1 του παραρτήματος Ι της παρούσας σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή που 

                                                           
5 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
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θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος. Για την κάλυψη του κριτηρίου, πέρα από τη συνολική εικόνα της 
προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου, θα εξεταστούν ιδίως η ενδεικτική ανάπτυξη τουλάχιστον 2 εργαλείων 

OiRA και οι ενδεικτικές προτάσεις για την ανάπτυξη μελέτης στρατηγικής για την προαγωγή των 
εργαλείων που ζητούνται στα σημεία α1 και β του μέρους 2.1 του παραρτήματος Ι αντίστοιχα. 

Κ3.  

Την οργάνωση και αποτελεσματικότητα του σχήματος διοίκησης και υλοποίησης του Έργου και ειδικότερα ως 
προς τους ρόλους και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε σχέση με τα παραδοτέα, την κατανομή 
του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου στα πακέτα εργασίας και τα παραδοτέα κ.λπ. . 

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε, μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς .  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας (σ) επί τη βαθμολογία του (Κ), το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. Η δε συνολική 
βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των 
κριτηρίων. 

Η συνολική/τελική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (U) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1 * Κ1 + σ2 * Κ2 + σ3 * Κ3.  

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 βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτός 
από τη βαθμολογία και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον διαγωνιζόμενο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει του κριτηρίου της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.  

Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά. Για 
την επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς, η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού θα προβεί στα παρακάτω: 

• Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί 
κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής. 

• Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί στο 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

• Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της συμφερότερης Προσφοράς με βάση τον 
ακόλουθο τύπο:   

Λi = (80) * ( Ui / Umax ) + (20) * (Kmin/Ki) 
όπου: 
Umax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά 
Ui  η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 
Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
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Κi  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 
Λi  το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

1. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά. 

2. Προσφορές που τελικά υπολογίζονται να έχουν ίσα Λ θεωρούνται ισοδύναμες. Στην περίπτωση 
ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής 
προσφοράς.  

3. Σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει πρακτικά στα οποία 
τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και τη βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών. 

Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς 

Το συγκριτικό κόστος Κ κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει: 

το συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς του 
υποψηφίου Αναδόχου. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

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

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, εντός του διαστήματος που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως 
άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ Β/ 
1924/02.06.2017). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται 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 
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(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β/ 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή 
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. 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 ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

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. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

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 σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. 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 ηλεκτρονικά 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 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

2.4.2.5. 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 
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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. 

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 όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 
διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 
του ν. 4412/2016  

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 V).  

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 
με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης για τις οποίες 
οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, 
β) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και κριτήρια που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το 
άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016. 
Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της 
παρούσας, 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 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 δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την 
ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el το ΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη 
διακήρυξη. Το αρχείο αυτό αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης. 

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το 
αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=el. Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να 
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το .xml αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από 
το ΕΣΗΔΗΣ. Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε 
εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε 
μορφή pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του 
Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον 
Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο 
pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην ιστοσελίδα). Υποβάλλει και το αυτό 
αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής. 

Η αξιολόγηση του ΕΕΕΣ γίνεται είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml 
στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el). 

Σημειώνεται ότι 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. 

Το ΕΕΕΣ υπογράφεται από τον κατά περίπτωση εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. 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. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να 

 είναι αναλυτική και να καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν τεθεί από την 
αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο 2.1 “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος   Ι της 
Διακήρυξης.  

 περιλαμβάνει  χρονοπρογραμματισμό με τη διάρκεια ενασχόλησης (σε ανθρωπομήνες) και τα σχετικά 
καθήκοντα των διαφόρων μελών που συνιστούν την ομάδα έργου, ανά φάση και επιμέρους ενέργεια.  

 περιλαμβάνει το αρχείο που παράγεται από τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας του συστήματος 
και υπογράφεται ψηφιακά. 

Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε συνημμένο αρχείο ψηφιακά υπογεγραμμένο και αξιολογείται με βάση 
τα κριτήρια του άρθρου 2.3 της παρούσας. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας το αντίστοιχο πεδίο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 
όπως περιγράφεται στο πεδίο 2.4.2.4. παραπάνω με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης, με τιμή.  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πεδίο 
«ΓΡΑΜΜΕΣ» του διαγωνισμού στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ. 

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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα 
από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται . 

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 σύμβασης που 
καθορίζεται στο κεφάλαιο Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 180 
ημερών 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, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, 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 και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
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υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»), 
2.4.4. (Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση 
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας διακήρυξης, 

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 την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

δ) η οποία είναι εναλλακτική  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου 73 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, 

στ)  η οποία είναι υπό αίρεση 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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 
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11:00. 

• 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  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. 

3.1.2 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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 οργάνου6. 

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 του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 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. 

                                                           
6 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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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 3.4 της παρούσας. 

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  που αποσφραγίστηκαν 
και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
συνίσταται στον έλεγχο της συμμόρφωσης με τον προϋπολογισμό του έργου και της μη υπέρβασης αυτού. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή 
όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω απόφαση. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ 
δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς,  η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 
τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση. 

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 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης και αφορούν στη μη συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον 
προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
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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 στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. 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. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη 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 τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4-2.2.6 (κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

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

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την 
επόμενη παράγραφο 3.4.  
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Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 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 τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
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 ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 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 πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι: 

(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 
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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. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 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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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. 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 σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης 
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, 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, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του 
μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε οριστικά, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 
στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 
σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 
κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.8.2 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 απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν 
γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας που θα παρακολουθεί την εκτέλεση της σύμβασης 
σύμφωνα με το αρ. 6, παρ. 6.1 της παρούσας. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-38- 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.Ι, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.ΙΙ, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.ΙΙΙ, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του ΠΕ.ΙV όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του ΠΕ.V όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του ΠΕ.VI όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 

• Με κάθε ετήσια πιστοποίηση του παραδοτέου/υπηρεσίας του ΠΕ.VII όπως αυτό αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι: 11% της συμβατικής αξίας. 

Η πληρωμή των παραδοτέων θα γίνεται με την παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 6.3 της παρούσας διακήρυξης. 

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 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 
Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής ανάλογα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος, βάσει του Ν.4172/2013, όπως ισχύει. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
συνημμένο σχέδιο σύμβασης. 

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, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 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% των προβλεπόμενων 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 
των υπηρεσιών (παραδοτέων) 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. 
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Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα γίνεται από την υπηρεσία που θα 
οριστεί ως αρμόδια σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ.2 του ν.4412/2016. Με απόφαση της αναθέτουσας 
ορίζεται ως επόπτης με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλος από το αρμόδιο τμήμα του Εθνικού Εστιακού Πόλου 
και Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ της Δ/νσης Υγείας και Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του ΥΠΕΚΑΑ. Με 
την ίδια απόφαση, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της ίδιας Δ/νσης και της Ειδικής Υπηρεσίας/ 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της 
σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  

Η προαναφερόμενη υπηρεσία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, την Υπουργό Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει  προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου με την προαναφερθείσα υπηρεσία προκειμένου αυτή να παρέχει τη σωστή καθοδήγηση και να 
παρακολουθεί συστηματικά την υλοποίηση και την καλή εκτέλεση του έργου.  Οι όροι παρακολούθησης της 
σύμβασης προσδιορίζονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4 του μέρους Α, του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας. 

Σε ότι αφορά στην εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε επίπεδο κλάδου, το σχετικό 
αρχείο υποβάλλεται στην ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο και διατύπωση θετικής γνώμης. Η θετική 
γνώμη αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη ακολούθως του αντίστοιχου εργαλείου OiRA. Ομοίως τα 
ψηφιακά εργαλεία που θα αναπτύξει ο ανάδοχος σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του σημείου 2.1 
«Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές» του μέρους Α, του παραρτήματος Ι της παρούσας, υποβάλλονται 
επίσης στην αρμόδια υπηρεσία για έλεγχο και διατύπωση θετικής γνώμης, η οποία αποτελεί και 
προϋπόθεση παραλαβής των εργαλείων από την επιτροπή παραλαβής. Το αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο 
δημοσιοποιείται επίσημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA του Ευρωπαϊκού Οργανισμού μετά την 
ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας.  

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε σαράντα δύο (42) μήνες από την υπογραφή της και λήγει με την 
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου που αφορά στην πιλοτική λειτουργία του e-Helpdesk. 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες 
προθεσμίες όπως αναλυτικά αναφέρεται στο σημείο 2.3 του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως 
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα κατά τα ανωτέρω διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 
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αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες 
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του 
χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2. της παρούσας. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/16, από την Επιτροπή 
Παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο σημείο 2.3 του Παραρτήματος I της παρούσας 
διακήρυξης. 

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 (Υπουργός Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά 
και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 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. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 
219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν 
την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής 
αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 
συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας διακήρυξης, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.5 Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος.  

Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές 
απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει 
την υπηρεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές του φυσικού αντικειμένου και των παραδοτέων της παρούσας 
σύμβασης αναπτύχθηκαν και συντάχθηκαν σε συνεργασία με την αρμόδια Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Οι μικρομεσαίες και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, 
αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και απασχολούν μεγάλο ποσοστό των 
εργαζόμενων. Αν και όπως αναφέρεται αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής και της εθνικής 
οικονομίας, χαρακτηρίζονται ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία (έρευνες ESENER-1 & ESENER-2 του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία EU-OSHA, 2009 και 2014 αντίστοιχα,  
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener), από: 

• πλημμελή διαχείριση των θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ),  

• υψηλά ποσοστά εργατικών ατυχημάτων και ιδιαίτερα θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων,  

• ανάγκη καθοδήγησης/συμβουλευτικής και τεχνικής στήριξης,  

• αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των επαγγελματικών κινδύνων,  καθώς και από 

• μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά στην αναγκαία νοοτροπία πρόληψης των κινδύνων στο εργασιακό 
περιβάλλον.  

Η συστηματική, συμμετοχική και ποιοτικού επιπέδου εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου –ως το 
πρώτο βήμα για την αποτελεσματική διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων στη βάση της πρόληψης, 
συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, της αναθεώρησης και της εκπόνησης σχεδίων δράσης-, παραμένει 
μια σημαντική πρόκληση, ιδίως στον χώρο των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Είναι 
αποδεδειγμένο από σχετικές μελέτες, ότι οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στην σχετική  νομική υποχρέωσή τους, κυρίως λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, χρόνου, 
προσωπικού και τεχνογνωσίας αλλά και λόγω έλλειψης ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, νοοτροπίας 
πρόληψης και λανθασμένης αντίληψης για τη σημασία και τη σπουδαιότητα της διασφάλισης ασφαλών και 
υγιών συνθηκών εργασίας.  

Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA με την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προωθεί σε όλα τα Κράτη-Μέλη την  ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA, η οποία 
αξιοποιείται για την σε εθνικό επίπεδο ανάπτυξη και δωρεάν διάθεση κλαδικών Διαδικτυακών Διαδραστικών 
Εργαλείων για την εκπόνηση της μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου (Online Risk Assessment  tools,  OiRA) στον 
χώρο των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων των διαφόρων κλάδων οικονομικής 
δραστηριότητας. 

Η  προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την καλύτερη διαχείριση των 
επαγγελματικών κινδύνων που ευθύνονται για την πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών 
ασθενειών και άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με την εργασία, όπου εκτιμάται ότι το  
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προκύπτον δυσβάσταχτο κόστος για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία σε τοπικό, 
κλαδικό και εθνικό επίπεδο ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 3-5% του ΑΕγχΠ κάθε Κράτους Μέλους της Ε.Ε. Θα 
πρέπει ακόμα να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι για μια μικρομεσαία ή μικρή επιχείρηση, ένα σοβαρό 
εργατικό ατύχημα ή ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα μπορεί να αποτελέσει αιτία μόνιμης διακοπής της 
λειτουργίας της, αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο κόστος μιας μακροχρόνιας δικαστικής διαμάχης. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα, μέσω της παροχής τεχνικής στήριξης και συμβουλευτικής, για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας με ταυτόχρονη διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία στον χώρο των μικρομεσαίων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αποσκοπεί: 

α) στην ανάπτυξη, προαγωγή και δωρεάν διάθεση μιας ομάδας (12) δώδεκα κλαδικών εργαλείων OiRA σε 
συμμόρφωση με την εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ και προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τις ανάγκες κάθε επιμέρους κλάδου, 

β)  στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής προς τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση του 
επιπέδου συμμόρφωσής τους  ως προς τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ γενικότερα και τη 
διενέργεια και τήρηση επικαιροποιημένης Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνου ειδικότερα και 

γ)  στην ανάπτυξη και καλλιέργεια  νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στους χώρους εργασίας καθώς και 
στην αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους, μέσω της αξιοποίησης των εργαλείων OiRA κατά την επιμόρφωση 
εργοδοτών και εργαζομένων για τα θέματα ΥΑΕ μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης (όπως 
προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία για την ΥΑΕ), καθώς και κατά την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και την 
εκπαίδευση μαθητών/φοιτητών στο πλαίσιο ενσωμάτωσης των βασικών αρχών ΥΑΕ σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης, με έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και το θεσμό της μαθητείας 

σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα: 

• στο  κοινό ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2016-2020, 
(βλ. Πρώτη πρόκληση: «Βελτίωση των επιδόσεων των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή, 
ιδίως μέσω της βελτίωσης της δυνατότητας των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων να 
εφαρμόζουν αποτελεσματικά και αποδοτικά μέτρα πρόληψης του κινδύνου» και Βασικός στρατηγικό 
στόχος 4.2. «Διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις της νομοθεσίας για την AYE, ιδίως από 
τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις»). 

• στο επίσημο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας και της πολιτικής 
για την ΥΑΕ» (2017), (βλ. 2η Ομάδα Δράσεων για την ΥΑΕ. Παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις για 
συμμόρφωση με τους κανόνες για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Υποομάδα 2.1. 
«Υποστήριξη της συμμόρφωσης από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. - 
Χρήση εργαλείων με βάση το διαδίκτυο». Στόχος σε επίπεδο ΕΕ για το 2018: «Δημοσίευση 150 
διαδικτυακών διαδραστικών κλαδικών εργαλείων για τη διενέργεια της μελέτης εκτίμησης κινδύνου 
(OiRA) & Διενέργεια 100 000 μελετών εκτίμησης κινδύνου επικινδυνότητας με τα εργαλεία OiRA”). 

• στο επίσημο κείμενο της τρέχουσας «Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
2016-2020» (βλ. 5ο Άξονα προτεραιότητας «Στήριξη μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων», 
6ο Άξονα προτεραιότητας «Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης» , 7ο Άξονα 
προτεραιότητας «Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση».) 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η παρούσα διακήρυξη αφορά  στην επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και 
προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις». Το 
έργο έχει ως αντικείμενο: 

α. την ανάπτυξη (12) δώδεκα κλαδικών εργαλείων OiRA  με τη μορφή της μελέτης εκτίμησης 
επαγγελματικού κινδύνου - δομή και περιεχόμενο - για κάθε έναν από τους επιλεγμένους κλάδους και τη 
μεταφορά/ανάρτηση του δομημένου και εγκεκριμένου περιεχομένου κάθε κλαδικού εργαλείου OiRA 
καθώς και τη δοκιμή της λειτουργίας του, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού EU-OSHA, 

β. την ανάπτυξη (12) μελετών στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω  
ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, του 
χρονοπρογραμματισμού  και της κοστολόγησης σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
αλλά και της ανάπτυξης σχετικών προϊόντων/υλικών ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των δυνητικών 
χρηστών, 

γ. την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του e-Help Desk για παροχή υπηρεσιών  πληροφόρησης και 
τεχνικής υποστήριξης σε θέματα αξιοποίησης των εργαλείων OiRA, σε  γενικότερα θέματα ΥΑΕ καθώς και 
για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας (e-Help Desk) και των 
επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

 

2.1. Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι απαιτήσεις για καθένα από τα παραπάνω σημεία. Ο 
ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει στην προσφορά του τη μεθοδολογία και τον τρόπο με τον οποίο θα 
ανταποκριθεί στις παρακάτω απαιτήσεις. 

α. Ανάπτυξη (12) δώδεκα κλαδικών εργαλείων OiRA  και ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EU-OSHA 

Τα (12) δώδεκα κλαδικά εργαλεία OiRA αφορούν τους ακόλουθους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων: 

1.      Κατασκευές/Τεχνικά έργα 

2.      Ξενοδοχειακές μονάδες 

3.      Γεωργία 

4.      Συλλογή και διαχείριση απορριμμάτων /Ανακύκλωση 

5.      Συνεργεία καθαρισμού 

6.      Οδικές μεταφορές 

7.     Supermarkets  

8.     Πρατήρια καυσίμων  

9.     Τυπογραφεία / Ψηφιακές εκτυπώσεις  

10.   Παραγωγή πλαστικών προϊόντων 

11.   Παραγωγή τροφίμων 

12.   Παραγωγή  ποτών 

Τα νέα εργαλεία θα αναπτύσσονται με ρυθμό παράδοσης 4 εργαλεία ανά έτος, για χρονικό διάστημα τριών 
συνεχόμενων ετών. Η σειρά ανάπτυξης των εργαλείων θα καθοριστεί με βάση τις προτεραιότητες που θα 
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κοινοποιηθούν στον ανάδοχο, από την αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθησης της σύμβασης σύμφωνα 
με το αρ. 6 παρ. 1 της παρούσας. 

Κλαδικά εργαλεία OiRA που έχουν ήδη αναπτυχθεί και δημοσιευτεί στη χώρα μας πρέπει να αξιοποιηθούν 
από τον ανάδοχο ως καθοδηγητικό υλικό για την ανάπτυξη των νέων κλαδικών εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά 
παρουσιάζονται στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση, στην ειδική ιστοθέση για τα εργαλεία OiRA  που 
διατηρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA (https://oiraproject.eu/el/oira-
tools?text=&field_country%5B19%5D=19&sort=alphabetically).  

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να αξιοποιηθεί από τον ανάδοχο ως σημείο αφετηρίας, σχετικό υλικό –ήδη 
δημοσιευμένα κλαδικά εργαλεία από άλλες χώρες-, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
(https://oiraproject.eu/oira-tools), της ειδικής ιστοθέσης για τα εργαλεία OiRA  που διατηρεί ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός EU-OSHA, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της 
ελληνικής νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και στα υφιστάμενα χαρακτηριστικά των 
αντίστοιχων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μας.  

Για την ανάπτυξη της μελέτης στρατηγικής  για την προαγωγή κάθε ενός κλαδικού εργαλείου OiRA, όπου 
συμπεριλαμβάνεται ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός συγκεκριμένων δράσεων (εξαιρουμένης της 
υλοποίησής τους) και προϊόντων (εξαιρουμένης  της παραγωγής τους) ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
των δυνητικών χρηστών κάθε εργαλείου,  επιβάλλεται να αξιοποιηθούν από τον ανάδοχο σχετικά 
καθοδηγητικά έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EU-OSHA 
(https://www.oiraproject.eu ) και την Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του ΥΠΕΚΑΑ. και τα οποία 
παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585   
και συγκεκριμένα στις θεματικές ενότητες «Βασική πληροφόρηση για το Πρόγραμμα OiRA», «Προαγωγή του 
Προγράμματος και των εργαλείων OiRA στους δυνητικούς χρήστες τους» και «Υλικό προαγωγής κλαδικών 
εργαλείων OiRA από την Ελλάδα». 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει  προγραμματισμένες τακτικές συναντήσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου με την αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθησης εκτέλεσης της σύμβασης, σύμφωνα με το αρ. 6 
παρ. 6.1 της παρούσας διακήρυξης, προκειμένου αυτή να παρέχει καθοδήγηση και να παρακολουθεί 
συστηματικά την υλοποίηση και την καλή εκτέλεση του έργου. 

Περαιτέρω πληροφόρηση για το Πρόγραμμα και τα εργαλεία OiRA παρέχονται μέσω της ειδικής ιστοθέσης 
για τα εργαλεία OiRA  ( https://www.oiraproject.eu ) που διατηρεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EU-OSHA στο 
Διαδίκτυο, καθώς και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης που διατηρεί η Διεύθυνση Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία/Τμήμα Εθνικού Εστιακού Πόλου & Πολιτικών Προαγωγής της ΥΑΕ 
(http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585 ) στην ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

α.1. Ειδικές  απαιτήσεις για την ανάπτυξη δομής και περιεχομένου κάθε κλαδικού εργαλείου OiRA 
(εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε επίπεδο κλάδου) 

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει και να αναλύσει στην τεχνική του προσφορά τη μεθοδολογία 
που θα ακολουθήσει (φάσεις, ενέργειες, μέτρα) ώστε να διασφαλιστεί η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο 
πλαίσιο εκπόνησης του παρόντος έργου, με απώτερο σκοπό την κάλυψη των ακόλουθων ειδικών απαιτήσεών 
του. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος υποχρεούται:  

❖ Να προσδιορίσει και να προτείνει τη βέλτιστη δομή όσον αφορά τη σύνταξη της Μελέτης Εκτίμησης 
Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε ένα από τα (12) δώδεκα κλαδικά εργαλεία, λαμβάνοντας υπόψη  όλες 
τις εναλλακτικές λύσεις που επιτρέπει η ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA.  

https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B19%5D=19&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/el/oira-tools?text=&field_country%5B19%5D=19&sort=alphabetically
https://oiraproject.eu/oira-tools
https://www.oiraproject.eu/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585
https://www.oiraproject.eu/
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585
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❖ Να δομήσει το περιεχόμενο κάθε κλαδικού εργαλείου σε θεματικές ενότητες (modules) και υποενότητες 
(submodules).  

❖ Να αναπτύξει το περιεχόμενο κάθε θεματικής ενότητας (module) και υποενότητας (submodules), 
καλύπτοντας τα ακόλουθα σημεία/υποχρεώσεις:  

- συγγραφή «δηλώσεων κινδύνου» (“risk-statements”). Η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει τη γενική 
περιγραφή κάθε κινδύνου, καθώς και την παροχή προς τον χρήστη της διαθέσιμης πληροφορίας για 
το θέμα, συμπεριλαμβάνοντας ηλεκτρονικούς συνδέσμους προς εξωτερικές ηλεκτρονικές πηγές 
πληροφόρησης (π.χ. σχετικές ιστοθέσεις, κείμενα ή μικρές βιντεοταινίες), 

- παροχή, σχετικών με τον υπό εξέταση κίνδυνο, νομοθετικών αναφορών με βάση τις προβλέψεις της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ, συμπεριλαμβάνοντας ενεργούς ηλεκτρονικούς 
συνδέσμους προς εξωτερικές ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης (π.χ. ιστοσελίδες e-νομοθεσία στην 
ηλεκτρονική πύλη www.ypakp.gr του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ή άλλες σχετικές πηγές νομοθετικής πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο ΕΕ,  
http://eur-lex.europa.eu), 

- προσθήκη διαγραμμάτων ή φωτογραφιών σχετικών με το υπό εξέταση θέμα (σημειώνεται ότι μόνο 
εικόνες ή φωτογραφίες για τις οποίες έχει διασφαλισθεί ή άδεια χρήσης - copyright επιτρέπεται να 
αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό), 

- προσθήκη ενεργών ηλεκτρονικών συνδέσεων με σχετικό -ανά περίπτωση «κινδύνου»-  
πληροφοριακό υλικό (π.χ. τεχνικές εκθέσεις, τεχνικά εγχειρίδια/οδηγούς, τεχνικά δελτία, 
ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, σύντομης διάρκειας ταινίες, κ.α.).  

❖ Να προβεί σε αξιολόγηση κάθε κινδύνου (εκτίμηση επικινδυνότητας), προσδιορίζοντας τις τρεις 
απαιτούμενες βασικές παραμέτρους (πιθανότητα, συχνότητα, εκτίμηση της σοβαρότητας των 
επιπτώσεων) που απαιτούνται για τον κατ’ αρχήν υπολογισμό της επικινδυνότητας στη βάση των 
προαναφερθέντων «τριών κριτηρίων», παράλληλα με την παροχή στον χρήστη δυνατότητας αλλαγής των 
αρχικά καθορισμένων παραμέτρων, στη βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στοιχείων και συνθηκών 
που επικρατούν στην επιχείρησή του.   

❖ Να προσδιορίσει τα ενδεδειγμένα, για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου, μέτρα προστασίας και πρόληψης 
(κατ’ ελάχιστον απαιτείται να προσδιοριστεί (1) ένα μέτρο για κάθε «δήλωση κινδύνου»), όπου πρέπει να 
περιλαμβάνονται: 

- περιγραφή της γενικής προσέγγισης που απαιτείται για την εξάλειψη ή στην περίπτωση που δεν 
μπορεί να εξαλειφθεί ο κίνδυνος, για τη μείωση του κινδύνου, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή 
προς το χρήστη κάθε πληροφόρησης,   

- περιγραφή των ειδικών ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση/εφαρμογή του προτεινόμενου 
μέτρου προστασίας ή πρόληψης,   

- περιγραφή του αναγκαίου επιπέδου ειδικής εμπειρίας  που τυχόν απαιτείται  για την 
υλοποίηση/εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου προστασίας και πρόληψης, όπως για παράδειγμα 
«κοινή λογική, δεν απαιτείται ειδική εμπειρία», «δεν απαιτείται ειδική εμπειρία αλλά βασική γνώση 
των θεμάτων ΥΑΕ», «απαιτείται ειδική εκπαίδευση ή/και συμβουλευτική/τεχνική καθοδήγηση» ή 
«απαιτείται η συνδρομή ειδικού εμπειρογνώμονα σε θέματα ΥΑΕ». 

❖ Για την εκπλήρωση όλων των προαναφερθεισών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δομής και 
του περιεχομένου κάθε κλαδικού εργαλείου OiRA, ο ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του  τις απαιτήσεις 

http://www.ypakp.gr/
http://eur-lex.europa.eu/
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και τους κανόνες που περιγράφονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-
%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf   και στην ηλεκτρονική διεύθυνση   
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/5.%20Guide%20-%20OiRA%20tools%20generator.pdf 
αντίστοιχα, στην ενότητα «Τεχνικοί οδηγοί για την ανάπτυξη των εργαλείων OiRA». 

❖ Ο ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τους δυνητικούς χρήστες των εργαλείων  –ο τρόπος σκέψης και δράσης 
των οποίων συχνά διαφέρει από αυτούς των επαγγελματικών ΥΑΕ– πρέπει να δομήσει ανάλογα το 
περιεχόμενο της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου ώστε να διασφαλιστούν η φιλικότητα και η 
συμβατότητα κάθε εργαλείου προς τις ανάγκες και τα ειδικά χαρακτηριστικά των χρηστών του. 

❖ Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα σε κάθε εργαλείο πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές επεξηγήσεις προς τους δυνητικούς χρήστες, για παράδειγμα τεχνικοί όροι θα πρέπει να 
αναφέρονται με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις/οργανισμούς  κάθε κλάδου. 

❖ Οι «δηλώσεις κινδύνου» πρέπει να διατυπώνονται μέσω σύντομων προτάσεων (προτιμητέο να μην 
αποτελούνται από περισσότερες από δέκα λέξεις), να μην περιέχουν αρνητικές εκφράσεις και να 
αποδίδονται σε απλή, καθημερινή και εύκολα κατανοητή γλώσσα ώστε να αποκλείονται διλήμματα ή 
παρερμηνείες από τον χρήστη. 

❖ Η τελική έκδοση κάθε κλαδικού εργαλείου πρέπει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της ελληνικής 
νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. 

❖ Η τελική έκδοση κάθε κλαδικού εργαλείου πρέπει να υποβάλλεται γραμμένη αποκλειστικά και μόνο στην 
ελληνική γλώσσα. 

❖ Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αποτύπωση, παρουσίαση και υποβολή της δομής και του περιεχομένου της 
προταθείσας για κάθε εργαλείο Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου σε ένα αρχείο word (σχέδιο 
μελέτης), χρησιμοποιώντας το πρότυπο που παρουσιάζεται στη διεύθυνση  
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/6.%20Template%20of%20an%20OiRA%20tool%20structur
e%20&%20content-%20GR.doc, στην ενότητα «Τεχνικοί οδηγοί για την ανάπτυξη των εργαλείων OiRA». Το 
αρχείο υποβάλλεται προς εξέταση και έκφραση γνώμης στην αρμόδια για την παρακολούθησης της 
παρούσας σύμβασης υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 6, παρ. 6.1 της διακήρυξης. 

Προς εκτίμηση της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί στις ανωτέρω απαιτήσεις ο υποψήφιος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναπτύξει και να συμπεριλάβει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, τη βασική δομή (κύριες 
θεματικές ενότητες) τουλάχιστον δύο εργαλείων που θα επιλέξει από τον κατάλογο των δώδεκα 
εργαλείων που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης. 

 

α2.  Ειδικές απαιτήσεις για τη μεταφορά/ανάρτηση και δοκιμή λειτουργίας του δομημένου και 
εγκεκριμένου περιεχομένου κάθε κλαδικού εργαλείου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA 

Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

❖ Να φροντίσει για τη μεταφορά και ανάρτηση (uploading) του δομημένου περιεχομένου της εγκεκριμένης 
Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε νέο κλαδικό εργαλείο, στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του Προγράμματος OiRA, τηρώντας τις απαιτήσεις και τους κανόνες που περιγράφονται στα 
σχετικά κείμενα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που 
παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-

http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/5.%20Guide%20-%20OiRA%20tools%20generator.pdf
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/6.%20Template%20of%20an%20OiRA%20tool%20structure%20&%20content-%20GR.doc
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/6.%20Template%20of%20an%20OiRA%20tool%20structure%20&%20content-%20GR.doc
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf
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%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf   και στην ηλεκτρονική διεύθυνση   
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/5.%20Guide%20-%20OiRA%20tools%20generator.pdf 
αντίστοιχα, στην ενότητα «Τεχνικοί οδηγοί για την ανάπτυξη των εργαλείων OiRA». 

❖ Να φροντίσει για την εκτέλεση δοκιμών όσον αφορά στον έλεγχο της σωστής λειτουργίας κάθε νέου 
εργαλείου OiRA που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος OiRΑ με τη 
συμμετοχή, αν είναι δυνατόν, των εκπροσώπων των οργανώσεων εργοδοτών και των οργανώσεων των 
εργαζομένων κάθε επιμέρους κλάδου. 

❖ Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές και τροποποιητικές ενέργειες που τυχόν θα του υποδείξει η 
αρμόδια για την παρακολούθησης της σύμβασης υπηρεσία, αρ. 6 παρ. 6.1 της διακήρυξης, κατά τη φάσης 
δοκιμής της λειτουργίας κάθε νέου εργαλείου που αναρτάται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
Προγράμματος OiRΑ. 

Γενικές παρατηρήσεις-οδηγίες όσον αφορά στην μεταφορά/ανάρτηση και δοκιμή της λειτουργίας των 
νέων εργαλείων 

❖ Η αρμόδια υπηρεσία θα διασφαλίσει στον ανάδοχο τη δωρεάν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
OiRA, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια  και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), 
στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών. 

❖ Η αρμόδια υπηρεσία θα φροντίσει για την παροχή προς τον ανάδοχο των απαραίτητων κωδικών 
πρόσβασης (ξεχωριστών για κάθε εργαλείο)  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA, σε συνεργασία με τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια  και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA). 

❖ Η αρμόδια υπηρεσία θα αναλάβει την εκπαίδευση των μελών της ομάδας εργασίας -αν αυτό ζητηθεί από 
τον ανάδοχο- στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας OiRA.   

❖ Η έναρξη των εργασιών μεταφοράς και ανάρτησης (uploading) του δομημένου περιεχομένου της 
εγκεκριμένης Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για κάθε νέο κλαδικό εργαλείο, προϋποθέτει 
ότι ο ανάδοχος έλαβε τη σχετική σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου μελέτης που υπέβαλλε στην αρμόδια 
υπηρεσία σύμφωνα με το αρ.6 παρ. 6.1 της διακήρυξης. 

 

β. Ειδικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη μελέτης στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών του. 

Ο ανάδοχος, με στόχο  την κατά το δυνατό μεγιστοποίηση του αριθμού των τελικών χρηστών των νέων 
εργαλείων OiRA που θα αναπτυχθούν κατά την προηγούμενη φάση του έργου, μέσω: α) της 
ευαισθητοποίησης των δυνητικών χρηστών κάθε εργαλείου σχετικά με τη σπουδαιότητα και την 
προστιθέμενη αξία από τη χρήση του, καθώς και β) της εκπαίδευσης των χρηστών σχετικά με τις λειτουργικές 
δυνατότητες και γενικότερα τη σωστή χρήση των εργαλείων, υποχρεούται: 

❖ Να συντάξει και να υποβάλει από μια μελέτη στρατηγικής για κάθε εργαλείο που θα αναπτυχθεί, με τη 
μορφή «Προγράμματος προαγωγής κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών» (εργοδότες/επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας), 
όπου ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται κατ΄ελάχιστον:  

-  προσδιορισμός στόχων προγράμματος,  

-  αναγνώριση  βασικών αποδεκτών/δυνητικών χρηστών,  

http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/4.%20Short%20guide%20-%20How%20to%20create%20an%20OiRA%20tool_1.pdf
http://www.ypakp.gr/texts/editor_uploads/files/5.%20Guide%20-%20OiRA%20tools%20generator.pdf
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-  σχεδιασμός και περιγραφή (όχι υλοποίηση) δράσεων ευαισθητοποίησης των δυνητικών χρηστών / 
ανάδειξης της σπουδαιότητας & της προστιθέμενης αξίας / επίδειξης των λειτουργιών  / εκπαίδευσης 
στην χρήση των εργαλείων,  

-  σχεδιασμός και ανάπτυξη (όχι παραγωγή) προϊόντων/υλικών ευαισθητοποίησης των δυνητικών χρηστών 
/  ανάδειξης της σπουδαιότητας & της προστιθέμενης αξίας  / επίδειξης των λειτουργιών  / εκπαίδευσης 
στην χρήση των εργαλείων.  

 Ενδεικτικό   εκπαιδευτικό υλικό  μπορεί να αφορά σε έντυπα και on-line εγχειρίδια χρήσης, ψηφιακές 
παρουσιάσεις, ταινίες επίδειξης (demo) της χρήσης, ταινίες μικρής διάρκειας με συνεντεύξεις χρηστών, 
περιπτωσιολογικές μελέτες, καλές πρακτικές  κ.α.. 

❖ Να συντάξει και να υποβάλει, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω μελέτης, έναν συγκεντρωτικό πίνακα 
των προτεινόμενων δράσεων  ευαισθητοποίησης/εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών, όπου εκτός από 
μια σύντομη περιγραφή, θα αναφέρονται  κατ΄ ελάχιστον οι διάφορες κατηγορίες τους, ο αναγκαίος 
αριθμός τους, ο φορέας υλοποίησής τους, τα αναγκαία προϊόντα/υλικά που πρόκειται να αξιοποιηθούν  
καθώς και ποιοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες τους.    

❖ Να συντάξει και να υποβάλει, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω μελέτης, έναν συγκεντρωτικό 
πίνακα χρονοπρογραμματισμού της υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων  ευαισθητοποίησης/ 
εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών. 

❖ Να συντάξει και να υποβάλει, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω μελέτης, έναν συγκεντρωτικό  πίνακα 
με τα προτεινόμενα προϊόντα/υλικά,  όπου εκτός από μια σύντομη περιγραφή, θα αναφέρονται  κατ΄ 
ελάχιστον ο τρόπος με τον οποίο και από ποιόν φορέα θα αξιοποιηθούν, οι αναγκαίες ποσότητες, ο 
χρόνος όπου θα αξιοποιηθούν, η σύνδεσή τους με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και ποιοι θα είναι οι 
βασικοί αποδέκτες τους.    

❖ Να συντάξει και να υποβάλει, ως αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω μελέτης, έναν πίνακα κοστολόγησης 
των προτεινόμενων δράσεων και των προϊόντων/υλικών. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει τη μελέτη στρατηγικής κάθε νέου κλαδικού εργαλείου OiRA, με απώτερο 
σκοπό να αναδείξει τη σπουδαιότητα  και την προστιθέμενη αξία από τη χρήση του εργαλείου στις 
επιχειρήσεις, να πείσει όσον το δυνατόν περισσότερους υποψήφιους χρήστες να δοκιμάσουν στην πράξη 
το συγκεκριμένο εργαλείο και να αυξήσει όσο είναι πρακτικά δυνατό τον αριθμό αυτών που τελικά θα το 
υιοθετήσουν και θα το αξιοποιήσουν στην επιχείρησή τους το εργαλείο. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει ως βάση για την ανάπτυξη της μελέτης στρατηγικής κάθε νέου 
εργαλείου, σχετικά έγγραφα με κατευθυντήριες που διατίθενται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την 
Ασφάλεια  και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) στην ιστοθέση που είναι αφιερωμένη στο Πρόγραμμα και τα 
εργαλεία OiRA (https://oiraproject.eu/en ) καθώς και από τις σχετικές ιστοσελίδες του Εθνικού Εστιακού 
Πόλου που παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση   
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585 και φιλοξενούνται  στην ηλεκτρονική πύλη 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  (http://www.ypakp.gr). 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει  να χρησιμοποιήσει ως βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη  δράσεων και 
προϊόντων/υλικών ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών, σχετικά έγγραφα και 
υλικό που διατίθεται στις προαναφερθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια  και Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την αρμόδια υπηρεσίας του 
ΥΠΕΚΑΑ.  

https://oiraproject.eu/en
http://www.ypakp.gr/index.php?ID=ieBjkSZtRNp18HK9#6585
http://www.ypakp.gr/
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❖ Κάθε άλλη σχετική πρόταση των υποψήφιων αναδόχων, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη καινοτόμων 
και πρωτότυπων δράσεων ή και προϊόντων/υλικών ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης των δυνητικών 
χρηστών κάθε κλαδικού εργαλείου OiRA, θα αξιολογηθεί αναλόγως. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει  να περιγράψει το περιεχόμενο,  να αιτιολογήσει το σκοπό και να προσδιορίσει 
την ομάδα-στόχο για κάθε μια από τις προτεινόμενες δράσεις που στοχεύουν στην  ευαισθητοποίηση 
/ εκπαίδευσης των δυνητικών χρηστών και οι οποίες θα αξιοποιηθούν από το ΥΠΕΚΑΑ ή/και τις 
οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων των (12) δώδεκα κλάδων για τους οποίους έχει ήδη 
αναπτυχθεί και υπάρχει διαθέσιμο το αντίστοιχο κλαδικό εργαλείο OiRA. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει να σχεδιάσει τη μορφή , να περιγράψει το περιεχόμενο,  να αιτιολογήσει το 
σκοπό και να προσδιορίσει την ομάδα-στόχο για κάθε ένα από τα προτεινόμενα προϊόντα/υλικά που  
στοχεύουν στην  ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών και θα αξιοποιηθούν από 
το ΥΠΕΚΑΑ ή/και τις οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων των (12) δώδεκα κλάδων για τους 
οποίους έχει ήδη αναπτυχθεί και υπάρχει διαθέσιμο το αντίστοιχο κλαδικό εργαλείο OiRA. 

❖ Ο ανάδοχος, θα σχεδιάσει τις προτεινόμενες, σε κάθε μελέτη στρατηγικής, δράσεις που  στοχεύουν στην  
ευαισθητοποίηση/ εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, ωστόσο δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση όσον 
αφορά το έργο της υλοποίησής τους. Οι προαναφερθείσες δράσεις που θα σχεδιαστούν ως προς το 
περιεχόμενό τους από τον ανάδοχο, θα τεθούν στη διάθεση του ΥΠΕΚΑΑ  προκειμένου να αξιοποιηθούν.  

❖ Ο ανάδοχος, θα αναπτύξει τα προτεινόμενα σε κάθε μελέτη στρατηγικής προϊόντα/υλικά που  στοχεύουν 
στην  ευαισθητοποίηση/ εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, ωστόσο δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση 
όσον αφορά το έργο της αναπαραγωγής ή της διάχυσής τους στους δυνητικούς χρήστες. Τα 
προαναφερθέντα προϊόντα/υλικά που θα σχεδιαστούν από τον ανάδοχο θα τεθούν στη διάθεση του 
ΥΠΕΚΑΑ  προκειμένου να αξιοποιηθούν. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει κατά το σχεδιασμό δράσεων και προϊόντων/υλικών που  στοχεύουν στην  
ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, να έχει πάντα υπόψη του τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά στοιχεία του κάθε κλάδου καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης των προτεινόμενων 
δράσεων και προϊόντων/υλικών με βάση τα διαθέσιμα εργαλεία  και μέσα του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Ο ανάδοχος, θα αναπτύξει τα προτεινόμενα σε κάθε μελέτη στρατηγικής προϊόντα/υλικά που  στοχεύουν 
στην  ευαισθητοποίηση / εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών, ωστόσο δεν θα αναλάβει καμία 
υποχρέωση όσον αφορά το έργο της αναπαραγωγής ή  της διάχυσής τους στους δυνητικούς χρήστες. Τα 
προαναφερθέντα προϊόντα/υλικά που θα σχεδιαστούν από τον ανάδοχο, θα τεθούν στη διάθεση του 
ΥΠΕΚΑΑ  προκειμένου να αξιοποιηθούν.  

❖ Ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει και να υποβάλει τη μελέτη στρατηγικής για κάθε ένα από τα (12) δώδεκα 
εργαλεία OiRA γραμμένη στην ελληνική γλώσσα σε αρχείο word. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει να αναπτύξει και να υποβάλει τα προϊόντα/υλικά που θα σχεδιάσει σε μορφή 
επεξεργάσιμη (αρχεία εικόνας ή αρχεία πολυμεσικών εφαρμογών) καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή 
(κατάλληλος τύπος αρχείων και ανάλυση που να επιτρέπει την ευχερή εκτύπωση και αναπαραγωγή τους). 

Προς εκτίμηση της δυνατότητάς του να ανταποκριθεί στις ανωτέρω απαιτήσεις και να καταστεί δυνατόν να 
διαμορφωθεί επαρκής εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεται να αναπτύξει τις μελέτες στρατηγικής 
για την προαγωγή κάθε νέου κλαδικού εργαλείου ΟiRA, ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να 
αναπτύξει και να συμπεριλάβει στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, επαρκείς πληροφορίες και άλλα σχετικά 
στοιχεία (για δράσεις, προϊόντα/υλικά, μέσα, αποδέκτες κλπ). 
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γ. Ειδικές απαιτήσεις για την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του e-Help Desk 

Ο ανάδοχος, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (στελέχωση και πιλοτική λειτουργία) της διαδικτυακής 
πλατφόρμας e-Help Desk, μέσω της οποίας θα παρουσιάζονται θέματα που αφορούν στην αξιοποίηση των 
εργαλείων OiRA από τους τελικούς τους χρήστες αλλά και θα παρέχεται έγκυρη πληροφόρηση όχι μόνο για 
τα εργαλεία OiRA αλλά και σε γενικότερα ζητήματα Υ&Α στην εργασία, παράλληλα δε, θα παρέχονται στους 
χρήστες απαντήσεις/συμβουλές  για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας 
ή των επιμέρους ψηφιακών εργαλείων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, υποχρεούται να διαθέσει 
προσωπικό  μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται οι ακόλουθες διαδικασίες: 

❖ Να παρέχει έγκυρη ενημέρωση πρώτου επιπέδου προς τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help 
Desk για την αξιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας για τα εργαλεία OiRA, γενικότερα θέματα ΥΑΕ, 
καθώς και για τις λειτουργικές ικανότητες της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που θα φιλοξενούνται σε αυτήν. 

❖ Να επικαιροποιεί τη διαθέσιμη μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk πληροφορία καθώς και 
τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που 
θα φιλοξενούνται σε αυτήν, σύμφωνα με τα σχετικά αιτήματα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

❖ Να παρακολουθεί, την ορθή λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που θα φιλοξενούνται σε αυτήν και να αναφέρει προς την αρμόδια υπηρεσία του 
ΥΠΕΚΑΑ, τυχόν διαπιστωθέντα προβλήματα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν από 
αυτήν. 

❖ Να τεκμηριώνει τα υποβληθέντα από τους χρήστες των εργαλείων OiRA αιτήματα (μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, διαδικτυακής φόρμας και τηλεφωνικής γραμμής) που αφορούν στη χρήση και την 
αξιοποίηση των εργαλείων, στη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου αλλά και σε γενικότερα 
θέματα ΥΑΕ και να τηρεί αρχείο με τα σχετικά συνημμένα σε βάση δεδομένων ή εφαρμογή που θα του 
υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί την πορεία των σχετικών με τα εργαλεία OiRA / θέματα ΥΑΕ  
αιτημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να παρέχει (μέσω τηλεφωνικής γραμμής) και να αποστέλλει (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 
απαντήσεις/συμβουλές σχετικές με τα εργαλεία OiRA / γενικότερα θέματα ΥΑΕ εντός προκαθορισμένου 
χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί με την αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ και να τηρεί αρχείο με 
τα σχετικά συνημμένα σε βάση δεδομένων ή εφαρμογή που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία. 

❖ Να προβαίνει σε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων  για τα εργαλεία 
OiRA / γενικότερα θέματα ΥΑΕ και να συντάσσει σχετικές αναφορές τις οποίες θα υποβάλλει προς την 
αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να συντάσσει κατάλογο συχνών ερωτοαποκρίσεων (FAQs) για τα εργαλεία OiRA / γενικότερα θέματα ΥΑΕ, 
τον οποίο θα υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να τεκμηριώνει τα υποβληθέντα από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας αιτήματα για την 
επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής φόρμας ή τηλεφωνικής 
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γραμμής)  και να τηρεί αρχείο με τα σχετικά συνημμένα σε βάση δεδομένων ή εφαρμογή που θα του 
υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να διαχειρίζεται και να παρακολουθεί την πορεία των σχετικών με την επίλυση λειτουργικών 
προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας αιτημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία  του 
ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να παρέχει άμεσα (μέσω τηλεφωνικής γραμμής) και να αποστέλλει (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 
απαντήσεις/συμβουλές σχετικές με τα λειτουργικά προβλήματα της διαδικτυακής πλατφόρμας και των 
επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος που θα 
συμφωνηθεί με την αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ και να τηρεί αρχείο με τα σχετικά συνημμένα σε βάση 
δεδομένων ή εφαρμογή που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία. 

❖ Να προβαίνει σε στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των υποβληθέντων αιτημάτων για τα λειτουργικά 
προβλήματα της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων και να 
συντάσσει σχετικές αναφορές τις οποίες θα υποβάλλει προς την αρμόδια υπηρεσία ΥΑΕ του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Να συντάσσει κατάλογο συχνών ερωταποκρίσεων (FAQs) για τα λειτουργικά προβλήματα της 
διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων, τον οποίο θα υποβάλλει 
προς την αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέσει για χρονικό διάστημα δυο ετών, το αναγκαίο προσωπικό για την 
υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας του e-Help Desk για την ΥΑΕ, το οποίο θα παρέχει α) υπηρεσίες 
ασύγχρονης υποστήριξης  και β) υπηρεσίες με φυσική παρουσία (τρεις φορές την εβδομάδα και για τρεις 
ώρες ημερησίως κατ’ ελάχιστο) με ωράριο και σε χώρο γραφείου που θα εξυπηρετεί την αρμόδια  
υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Ο ανάδοχος, για τη διασφάλιση παροχής έγκυρης πληροφόρησης προς τους πολίτες καθώς και για τη 
διασφάλιση της καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πύλης και των ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που 
φιλοξενούνται σε αυτήν,  πρέπει να εργάζεται στενά και στη βάση σταθερής επικοινωνίας με το 
προσωπικό της  αρμόδιας  υπηρεσίας  του ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, να χρησιμοποιήσει τα τεχνικά εγχειρίδια 
χρήσης και καλής λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν, που θα του διαθέσει  η αρμόδια υπηρεσία  του 
ΥΠΕΚΑΑ. 

❖ Ο ανάδοχος πρέπει, για την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία διαχείρισης 
και επικαιροποίησης του περιεχομένου και των λειτουργιών της διαδικτυακής πλατφόρμας και των 
επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν, που θα του διαθέσει  η 
αρμόδια υπηρεσία  του ΥΠΕΚΑΑ 

2.1.1. Οργάνωση υλοποίησης, λειτουργία ομάδας έργου 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά στην προσφορά του το σχήμα διοίκησης και 
υλοποίησης του Έργου ιδίως ως προς τους ρόλους και τα καθήκοντα των μελών της ομάδας έργου σε 
σχέση με τα παραδοτέα  καθώς και την κατανομή του προσφερόμενου ανθρωποχρόνου στα πακέτα 
εργασίας και τα παραδοτέα. 
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2.1.2. Λειτουργία Help-Desk 

Για την παροχή των εργασιών που περιγράφονται παρακάτω, 2.2 σημείο 4, απαιτείται φυσική παρουσία 
(τρεις φορές την εβδομάδα και για τρεις ώρες ημερησίως κατ’ ελάχιστο) με ωράριο και σε χώρο γραφείου 
που θα εξυπηρετεί την αρμόδια  Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2.2. Παραδοτέα  

Τα παραδοτέα της παρούσας σύμβασης είναι:  

1. Δώδεκα (12) σχέδια μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, ένα (1) για κάθε κλάδο για τον 
οποίο θα αναπτυχθούν εργαλεία OiRA. Η μελέτη, μετά την διατύπωση θετικής γνώμης από την 
αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 6.1 της παρούσας αποτελεί τη βάση ανάπτυξης του 
αντίστοιχου εργαλείου. Τα σχέδια μελέτης εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου αποτελούν τα 
παραδοτέα Π1-Π12, ομαδοποιούνται δε ανά τέσσερα. 

2. Δώδεκα (12) εργαλεία OiRA, ένα (1) για κάθε κλάδο, όπως προαναφέρονται στην ενότητα 2.1 της 
παρούσας,  σε κατάσταση τεχνικά άρτιας και πλήρους λειτουργίας, δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA με ρυθμό παράδοσης τεσσάρων (4) εργαλείων ανά δώδεκα (12) μήνες από την  
υπογραφή της σύμβασης. Τα εργαλεία OiRA αποτελούν τα παραδοτέα Π1α-Π12α (κατ αντιστοιχία με 
τα σχέδια μελέτης) ομαδοποιούνται δε ανά τέσσερα. 

Τα παραπάνω δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ως εξής, ΠΕ.Ι: τα παραδοτέα Π1-Π1α, Π2-Π2α, Π3-Π3α, 
Π4-Π4α. ΠΕ.ΙΙ: τα παραδοτέα Π5-Π5α, Π6-Π6α, Π7-Π7α, Π8-Π8α. ΠΕ.ΙΙΙ: τα παραδοτέα Π9-Π9α, Π10-
Π10α, Π11-Π11α, Π12-Π12α. Κάθε ομάδα παραδοτέων του Π.Ε παραλαμβάνεται ως σύνολο και όχι 
μεμονωμένα. 

3. Δώδεκα (12) μελέτες στρατηγικής για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των δυνητικών χρηστών 
(εργοδότες/επιχειρήσεις των αντίστοιχων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας)  μία (1) για κάθε 
κλαδικό εργαλείο OiRA, για τους κλάδους όπως προαναφέρονται στην ενότητα 2.1 της παρούσας. Σε 
κάθε μελέτη ενδεικτικά θα περιλαμβάνονται:  

➢ Προσδιορισμός στόχων  

➢ Αναγνώριση  βασικών αποδεκτών/δυνητικών χρηστών  

➢ Σχεδιασμός και περιγραφή δράσεων ευαισθητοποίησης των δυνητικών  χρηστών / ανάδειξης 
της σπουδαιότητας & της προστιθέμενης αξίας / επίδειξης των λειτουργιών / εκπαίδευσης 
στην χρήση των εργαλείων 

➢ Σχεδιασμός και ανάπτυξη (όχι παραγωγή) προϊόντων/υλικών ευαισθητοποίησης  
των δυνητικών χρηστών, / ανάδειξης της σπουδαιότητας & της προστιθέμενης αξίας  / 
επίδειξης των λειτουργιών / εκπαίδευσης στην χρήση  των εργαλείων 

➢ Συγκεντρωτικός πίνακας των προτεινόμενων δράσεων  ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης 
των δυνητικών χρηστών ( όπου εκτός από μια σύντομη περιγραφή,  
θα αναφέρονται  κατ΄ ελάχιστον οι διάφορες κατηγορίες τους, ο αναγκαίος αριθμός τους,  
ο φορέας υλοποίησής τους, τα αναγκαία προϊόντα/υλικά που πρόκειται να αξιοποιηθούν  
καθώς και ποιοι θα είναι οι βασικοί αποδέκτες τους) 

➢ Συγκεντρωτικός πίνακας χρονοπρογραμματισμού της υλοποίησης 
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➢ Συγκεντρωτικός  πίνακας με τα προτεινόμενα προϊόντα/υλικά, ( όπου εκτός από  
μια σύντομη περιγραφή, θα αναφέρονται  κατ΄ ελάχιστον ο τρόπος με τον οποίο  
και από ποιόν φορέα θα αξιοποιηθούν, οι αναγκαίες ποσότητες, ο χρόνος όπου  
θα αξιοποιηθούν, η σύνδεσή τους με συγκεκριμένες δράσεις καθώς και ποιοι θα  
είναι οι βασικοί αποδέκτες τους),σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (π.χ. on – 
line εγχειρίδια χρήσης, ψηφιακή παρουσίαση, video/demo μικρής διάρκειας)   

➢ Χρονοπρογραμματισμός υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών 

➢ Πίνακας κοστολόγησης των προτεινόμενων δράσεων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης  
των δυνητικών χρηστών καθώς και των προτεινόμενων υποστηρικτικών προϊόντων/υλικών 

➢ Κατάλογος (σε αρχείο word) με στοιχεία που αφορούν τις κυριότερες οργανώσεις εργοδοτών 
και οργανώσεις εργαζομένων κάθε κλάδου (π.χ. ονόματα φορέων, ονόματα εκπροσώπων, 
διευθύνσεις αλληλογραφίας, αριθμούς τηλεφώνων και fax, διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, διευθύνσεις ιστοθέσεων κ.λπ). 

Οι παραπάνω μελέτες αποτελούν τα παραδοτέα Π1β – Π12β και δομούνται σε Πακέτα Εργασίας ανά 
τέσσερις ως εξής, ΠΕ.IV: τα παραδοτέα Π1β-Π4β,  ΠΕ.V: τα παραδοτέα Π5β-Π8β,  ΠΕ.VI: τα 
παραδοτέα Π9β-Π12β. Τα παραδοτέα κάθε Π.Ε παραλαμβάνονται ως σύνολο και όχι μεμονωμένα. 

 

4. Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας e-
Help Desk για την ΥΑΕ που αφορούν: α) την παροχή απαντήσεων/συμβουλών για τα εργαλεία OiRA / 
γενικότερα θέματα ΥΑΕ   β) την παροχή απαντήσεων/συμβουλών  για την επίλυση λειτουργικών 
προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων 
που φιλοξενούνται σε αυτήν και γ) φυσική παρουσία στη Δ/νση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, οι 
υπηρεσίες αυτές αφορούν σε: 

α.  Παροχή απαντήσεων/συμβουλών για τα εργαλεία OiRA /γενικότερα θέματα ΥΑΕ. 

- Τεκμηρίωση υποβληθέντων αιτημάτων για τα εργαλεία OiRA /γενικότερα θέματα ΥΑΕ  (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής φόρμας ή τηλεφωνικής γραμμής)  - Τήρηση 
σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων σε βάση δεδομένων. 

- Διαχείριση/παρακολούθηση της πορείας  των σχετικών με τα εργαλεία OiRA / γενικότερα 
θέματα ΥΑΕ  αιτημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτελική υπηρεσία ΥΑΕ της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

- Αποστολή απαντήσεων/συμβουλών σχετικών με τα εργαλεία OiRA / γενικότερα θέματα ΥΑΕ - 
Τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων σε βάση δεδομένων. 

- Σύνταξη και υποβολή καταλόγου αναφορών από τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
υποβληθέντων αιτημάτων για τα εργαλεία OiRA / γενικότερα θέματα ΥΑΕ. 

- Σύνταξη και υποβολή καταλόγου συχνών ερωτοαποκρίσεων (FAQs) για τα εργαλεία OiRA / 
γενικότερα θέματα ΥΑΕ. 
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- Παροχή ενημέρωσης προς τους χρήστες για την αξιοποίηση της διαθέσιμης μέσω της 
διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk πληροφορίας για την ΥΑΕ καθώς και μέσω  των 
επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

- Επικαιροποίηση της πληροφορίας που διατίθεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help 
Desk πληροφορίας για την ΥΑΕ καθώς και μέσω  των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

β.  Παροχή απαντήσεων/συμβουλών  για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων  
      της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων. 

- Τεκμηρίωση υποβληθέντων αιτημάτων για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων (μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διαδικτυακής φόρμας ή τηλεφωνικής γραμμής)  - Τήρηση 
σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων σε βάση δεδομένων. 

- Διαχείριση/παρακολούθηση της πορείας  των σχετικών με την επίλυση λειτουργικών 
προβλημάτων αιτημάτων, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία ΥΑΕ του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

-  Αποστολή απαντήσεων/συμβουλών σχετικών με την επίλυση  λειτουργικών προβλημάτων - 
Τήρηση σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων σε βάση δεδομένων.  

- Σύνταξη και υποβολή καταλόγου αναφορών από τη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των 
υποβληθέντων αιτημάτων για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής 
πλατφόρμας e-Help Desk πληροφορίας για την ΥΑΕ και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

-  Σύνταξη και υποβολή καταλόγου συχνών ερωτοαποκρίσεων (FAQs) για την επίλυση 
λειτουργικών προβλημάτων της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους ψηφιακών 
εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

- Παροχή ενημέρωσης προς τους χρήστες για τις λειτουργικές ικανότητες της διαδικτυακής 
πλατφόρμας e-Help Desk για την ΥΑΕ καθώς και για τις επιμέρους ψηφιακές 
εφαρμογές/εργαλεία που φιλοξενούνται σε αυτήν. 

- Επικαιροποίηση των λειτουργιών της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk πληροφορίας για 
την ΥΑΕ καθώς και  των επιμέρους ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που φιλοξενούνται σε 
αυτήν. 

- Παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας και των επιμέρους 
ψηφιακών εφαρμογών/εργαλείων που θα φιλοξενούνται σε αυτήν και αναφορές προς την 
αρμόδια επιτελική υπηρεσία ΥΑΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας σχετικά με 
τυχόν διαπιστωθέντα προβλήματα. 

Η Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help 
Desk αποτελεί το Πακέτο Εργασίας ΠΕ.VII αποτελείται δε από δύο παραδοτέα, Π13 που αφορά παροχή της 
υπηρεσίας για του πρώτους 12 μήνες και Π14 που αφορά την παροχή της υπηρεσίας για τους υπόλοιπους 12 
μήνες. Κάθε περίοδος/παραδοτέο πιστοποιείται και παραλαμβάνεται διακριτά. 

Σημειώνεται ότι όλα τα παραδοτέα (προϊόντα/υπηρεσίες) θα πρέπει να εκπονηθούν/διατεθούν αποκλειστικά 
και μόνο στην ελληνική γλώσσα. 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-58- 

2.3. Χρόνοι παράδοσης 

Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν 
στο 2.2 ανωτέρω και δομήθηκαν σε Πακέτα Εργασίας, ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες 
όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα και η παραλαβή των παραδοτέων ενός εκάστου των πακέτων 
εργασίας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης. 

 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕ.I 

Π1, Π2, Π3, Π4. Σχέδια μελέτης εκτίμησης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ένα (1) για 
κάθε κλάδο για τον οποίο θα αναπτυχθούν 
εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο θα 
υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

Π1α, Π2α, Π3α, Π4α. Τέσσερα (4) εργαλεία 
OiRA για τους κλάδους που αφορούν οι 
παραπάνω μελέτες, σε κατάσταση τεχνικά 
άρτιας και πλήρους λειτουργίας, 
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA. Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.IV 

Π1β Π2β, Π3β, Π4β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, 
 για τα εργαλεία OiRA του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.I . Τα παραδοτέα 

παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Δεκαέξι (16) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.I 

ΠΕ.II 

Π5, Π6, Π7, Π8. Σχέδια μελέτης εκτίμησης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ένα (1) για 
κάθε κλάδο για τον οποίο θα αναπτυχθούν 
εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο θα 
υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο.. 

Δεκαοκτώ (18) μήνες 
από την  υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

Π5α, Π6α, Π7α, Π8α. Τέσσερα (4) εργαλεία 
OiRA για τους κλάδους που αφορούν οι 
παραπάνω μελέτες, σε κατάσταση τεχνικά 
άρτιας και πλήρους λειτουργίας, 
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA. Τα παραδοτέα 

Είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-59- 

παραλαμβάνονται ως σύνολο. της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.V 

Π5β, Π6β, Π7β, Π8β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, για τα εργαλεία OiRA 
του πακέτου εργασίας ΠΕ.ΙI . Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Είκοσι οκτώ (28) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.ΙΙ 

ΠΕ.III 

Π9, Π10, Π11, Π12. Σχέδια μελέτης 
εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, 
ένα (1) για κάθε κλάδο για τον οποίο θα 
αναπτυχθούν εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι 
που θα περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο 
θα υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Τριάντα (30) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

Π9α, Π10α, Π11α, Π12α. Τέσσερα (4) 
εργαλεία OiRA για τους κλάδους που 
αφορούν οι παραπάνω μελέτες, σε 
κατάσταση τεχνικά άρτιας και πλήρους 
λειτουργίας, δημοσιευμένα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA. Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Τριάντα έξι (36) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.VI 

Π9β, Π10β, Π11β, Π12β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, για τα εργαλεία OiRA 
του πακέτου εργασίας ΠΕ.ΙΙI . Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Σαράντα (40) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.ΙΙΙ 

ΠΕ.VII 

Π13. Υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας 
της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk 

για την Υ.Α.Ε. για 12 μήνες 

Τριάντα (30) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η έναρξη της λειτουργίας 
θα γίνει 18 μήνες μετά 

την υπογραφή της 
σύμβασης, θα διαρκέσει 
24 μήνες και η υπηρεσία 

θα πιστοποιείται ανά 
έτος 

Π14. Υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας 
της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk 

για την Υ.Α.Ε. για 12 μήνες 

Σαράντα δύο (42) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

2.4. Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η εκτέλεση της Σύμβασης θα παρακολουθείται σύμφωνα με το αρ. 6 παρ.6.1 της παρούσας διακήρυξης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον (4) τέσσερις συναντήσεις εργασίας για κάθε 
κλαδικό εργαλείο, όπως αυτές παρουσιάζονται στην συνέχεια.  
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Η πρώτη συνάντηση εργασίας θα οργανωθεί εντός του πρώτου μήνα από την ημερομηνία  έναρξης του έργου 
ανάπτυξης κάθε εργαλείου OiRA, όπου θα προσκληθούν να λάβουν μέρος και οι οργανώσεις εργαζομένων 
και εργοδοτών κάθε κλάδου. 

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας θα οργανωθεί (1) ένα μήνα πριν την υποβολή του σχεδίου της μελέτης 
εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου  για τον εκάστοτε κλάδο.  

Η τρίτη συνάντηση εργασίας θα οργανωθεί για τη δοκιμή της λειτουργίας κάθε εργαλείου, αμέσως μετά την 
ενημέρωση για την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού  
EU-OSHA.  

Η τέταρτη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί για τον έλεγχο του περιεχομένου (δράσεις και 
προϊόντα/υλικά) της μελέτης στρατηγικής για κάθε νέο κλαδικό εργαλείο OiRA, (2) δυο μήνες πριν την τελική 
υποβολή της. 

Εκτός από αυτές τις συναντήσεις εργασίας, ο ανάδοχος πρέπει να φροντίσει είτε με την οργάνωση επιπλέον 
συναντήσεων είτε χρησιμοποιώντας άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας όπως ηλεκτρονικά μηνύματα,  
τηλεφωνικές κλήσεις κ.α., ώστε να ενημερώνει σε τακτική βάση την αρμόδια για την παρακολούθηση της 
σύμβασης υπηρεσία σχετικά με την πορεία εκπόνησης του έργου. 

2.5. Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών 

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου και η έδρα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

2.6. Τροποποίηση Σύμβασης  

Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 
κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, που λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της 
αρμόδιας για την παρακολούθησης της σύμβασης υπηρεσίας. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 
εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του Ν. 4314/2014 από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ13410000, κωδ. ΣΑΕ/Ε1341). 

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 2, «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών 
εργαλείων OiRA (Online Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» 
της Πράξης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την προσαρμογή στη εθνική και κοινοτική νομοθεσία σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Eργασία» (κωδικό MIS 5007872), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020», με βάση την απόφαση με αρ. 
πρωτ. 78/3/Α3/09.01.2018 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα-
Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία 2014-2020».  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων τριάντα δύο ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτών (169.032,25€) χωρίς Φ.Π.Α. ή διακοσίων εννιά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(209.600,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα δύο (42) μήνες. 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.2. της 
παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

1. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

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: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα7)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα8) ......................................... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ9. 
 
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  …………………………10 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) .......................…………………………………..11  
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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .....................................................12 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για 
το/α τμήμα/τα ...............13  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της 
(υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

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 
....................ημέρες 14 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 15.  

                                                           
7 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
8 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
9 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της 
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο  72 ν. 4412/2016). 
10 ο.π. υποσ. 8. 
11 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
12 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016.  
13 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
14  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
15 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός 

ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης  (άρθρο 72 ν. 4412/2016).  
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ή 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά 
σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της16.  

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 εκδίδουμε17. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
16   Άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
17 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 

2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής 
υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 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: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
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………………………………………………………………………..4 
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 του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα 
με την (αριθμό/ημερομηνίαα) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 6 ........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
 
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 ....….    
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4 Όπως υποσημείωση 3. 
5 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 72 ν. 4412/2016. 
7 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-64- 

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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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υποδείγματα πινάκων και βιογραφικού σημειώματος 

 

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
(Κριτήριο συνάφειας με 

το αντικείμενο της 
προκηρυσσόμενης 

σύμβασης) 

ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

      

      

 

ΙΙ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΕΡΓΑ 
 (ΣΕ ΕΤΗ) 

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ή ΕΞ. 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ) 

      

      

      

      

      

      

      

 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-66- 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

 

Διεύθυνση Κατοικίας:  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Έργο (ή Θέση) Εργοδότης 
Ρόλος και Καθήκοντα 
στο Έργο (ή Θέση) 

Απασχόληση 

Περίοδος 

(από – έως) 

Διάρκεια 
απασχόλησης σε έτη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Στην Αθήνα σήμερα, …………, ημέρα, …………  μεταξύ:  

ΑΦΕΝΟΣ του Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείο ….………… που εδρεύει στην ………… και εκπροσωπείται νόμιμα 
από τον/την …………, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,  

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………………………………………………….. και τον 
διακριτικό τίτλο …………………………………………….…………. (στο εξής καλούμενη «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»), που εδρεύει στ.. 
……………………………………….., οδός, αρ. ……, με ΑΦΜ …………………………………….. της Δ.Ο.Υ. ………………………………, 
που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τ… νόμιμο εκπρόσωπό της (Εταιρείας ή της 
Ένωσης εταιρειών) …………………………………….  του……………………………, με ΑΔΤ …………………………………… δυνάμει 
του υπ’ αριθ. …………………………… πρακτικού Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης ΔΣ σε σώμα ……………………../βεβαίωση 
Γ.Ε.ΜΗ.). 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Το αφ’ ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο α ν α θ έ τ ε ι   στον αφ’ ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», 
την προμήθεια/την παροχή υπηρεσιών …………, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα: 
(α) στη με αρ. …………/2018 Διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,  
(β) στην τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου που υποβλήθηκε μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και 
έλαβε αριθμό……………….., όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την Διακήρυξη 
(γ) στην κείμενη νομοθεσία και  
(δ) στην με αρ. …………απόφαση κατακύρωσης και  
ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα την εκτέλεση των ως άνω υπηρεσιών, με τους εξής 
όρους και συμφωνίες: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι το «Πρόγραμμα ανάπτυξης και προαγωγής δώδεκα (12) κλαδικών 

εργαλείων OiRA για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις» κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στη Διακήρυξη και στις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
αυτής. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το αντικείμενο της σύμβασης προσηκόντως, εμπροθέσμως και 
εντέχνως απαλλαγμένο ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες 
ιδιότητες.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
➢ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις υπηρεσίες κατά τρόπο άρτιο και είναι υπεύθυνος για την 

ολοκλήρωσή του σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμπράττει 

με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την υλοποίηση του έργου και για την επίλυση των προβλημάτων που 

δημιουργούνται κατά την εκτέλεση του έργου. 

➢ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλο το απαιτούμενο προσωπικό, υλικά και οποιαδήποτε άλλα 

μέσα για την προσήκουσα εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις 

απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την ολοκλήρωση της σύμβασης, όπως αυτή 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, ενδεικτικά δε με τις δαπάνες των μισθών και ημερομισθίων του 
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προσωπικού του, των εργοδοτικών επιβαρύνσεων, φόρους, τέλη, δασμούς, ασφάλιστρα, 

ασφαλιστικές κρατήσεις ή επιβαρύνσεις, έξοδα και ασφάλιστρα μετακίνησης, και γενικά κάθε είδους 

απρόβλεπτη δαπάνη και όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, 

που ισχύουν κατά τον χρόνο υπογραφής του Συμφωνητικού.  

➢ Ο Ανάδοχος οφείλει να 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. 

➢ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Το 

προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει τις απαραίτητες επαγγελματικές άδειες. Όλα τα 

οχήματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση του έργου  πρέπει να είναι ασφαλισμένα. 

➢ Ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει εγκαίρως κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε η Αναθέτουσα Αρχή και τα 

όργανα αυτής να μην υποστούν οποιαδήποτε ενόχληση ή την ελάχιστη ζημία. 

➢ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εντολές και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που 

αφορούν την παροχή των υπηρεσιών. 

➢ Ο Ανάδοχος οφείλει να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή από οποιαδήποτε απαίτηση για ζημίες 

που προξενήθηκαν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών, καθώς και έναντι οποιωνδήποτε 

απαιτήσεων, διαδικασιών, ζημιών, δαπανών, χρεώσεων που προέρχονται από αυτές ή σε σχέση με 

αυτές.  

➢ Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις υπηρεσίες με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους 

νόμους, διατάγματα, αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής που 

αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, και να προβαίνει χωρίς καμιά αποζημίωση 

στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που αυτά προβλέπουν. 

➢ Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά 

και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία.  

➢ Ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων στα 

έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και σωστών μέτρων ασφαλείας και η 

τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται 

από την Ελληνική Νομοθεσία και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή θα 

εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

➢ Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να ανακοινώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις διαταγές και εντολές των 

διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κλπ. που απευθύνονται ή 

κοινοποιούνται σε αυτόν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών. 

➢ Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
1. Για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Ανάδοχος προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή την υπ’ αρ. 

…………εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με ημερομηνία …………του …………συνολικού ύψους …………€ 

που αντιπροσωπεύει το 5% του συνολικού οικονομικού ανταλλάγματος, μη συμπεριλαμβανομένου του 
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Φ.Π.Α., το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο ν.4412/2016 και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 

την ημέρα ολοκλήρωσης των υπηρεσιών όπως αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παραλαβής, 

οριζόμενη από την Υπηρεσία. 

2. Η ανωτέρω εγγυητική Επιστολή αποδεσμεύεται τμηματικά ως εξής: 

 Με την παραλαβή  των ΠΕ.Ι και ΠΕ.IV: 26% της συμβατικής αξίας. 

 Με την παραλαβή των ΠΕ.IΙ και ΠΕ.V: 26% της συμβατικής αξίας. 

 Με την παραλαβή των ΠΕ.IIΙ, ΠΕ.VI και ΠΕ.VII: 48% της συμβατικής αξίας. 

Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
παραπάνω αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 5 και 6 της 
παρούσας, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

3. Η εγγυητική Επιστολή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄139) και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

4. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που προσκόμισε ο Ανάδοχος καταπίπτει: 

  α. όπου ρητώς προβλέπεται από την παρούσα, την Διακήρυξη και τον ν.4412/2016, 

  β.  σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβεί ουσιώδεις όρους της παρούσας. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της 

υπηρεσίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης  ………………………..€ (ολογράφως: 

………………………………………. Ευρώ)  πλέον Φ.Π.Α. 24%   

2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του Οικονομικού Ανταλλάγματος. 

3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του αναδόχου όπως αυτές 

απορρέουν από τη Διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει 

την προμήθεια/υπηρεσία.  

4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των 

υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 5 της Διακήρυξης. Συγκεκριμένα: 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.Ι, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.ΙΙ, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων του ΠΕ.ΙΙΙ, όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 
19% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του ΠΕ.ΙV όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 

• Με την παραλαβή του ΠΕ.V όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 
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• Με την παραλαβή του ΠΕ.VI όπως αυτό αναφέρεται στο παράρτημα Ι: 7% της συμβατικής αξίας. 

• Με κάθε ετήσια πιστοποίηση του παραδοτέου/υπηρεσίας του ΠΕ.VII όπως αυτό αναφέρεται στο 
παράρτημα Ι: 11% της συμβατικής αξίας. 

5. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:  

α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, που συντάσσεται από την Επιτροπή 

Παραλαβής,  

β) τιμολόγιο του Αναδόχου 

γ) φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε  ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής 

δ) καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από το Λογιστήριο της Αναθέτουσας Αρχής 

ανάλογα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Τα προβλεπόμενα από τις φορολογικές διατάξεις παραστατικά θα εκδίδονται στο όνομα της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά την εκτέλεση και παράδοση του έργου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Ο 

ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων, 

Ανεξάρτητων Αρχών ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο τον βαρύνει. Η καθαρή αξία των παραστατικών 

υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.4172/2013. Επίσης ο ανάδοχος βαρύνεται 

με τις ακόλουθες κρατήσεις: α) Κράτηση  0,06 % υπέρ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης β) Κράτηση 0,06 

% υπέρ Α.Ε.Π.Π,  η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  και γ) Κράτηση 0,02 % υπέρ του Δημοσίου, βάσει της 

παρ.6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης  της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή 

στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. Οι 

κρατήσεις υπάγονται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του 

χαρτοσήμου. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι η έδρα του αναδόχου και η έδρα του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Η εκτέλεση της σύμβασης και τα παραδοτέα αυτής γίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 του μέρους Α, 
του παραρτήματος Ι της σύμβασης. 
Συγκεκριμένα: 

ΠΑΚΕΤΟ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΕ.I 

Π1, Π2, Π3, Π4. Σχέδια μελέτης εκτίμησης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ένα (1) για 
κάθε κλάδο για τον οποίο θα αναπτυχθούν 
εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο θα 
υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 

Έξι (6) μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
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παραλαμβάνονται ως σύνολο. διακήρυξης 

Π1α, Π2α, Π3α, Π4α. Τέσσερα (4) εργαλεία 
OiRA για τους κλάδους που αφορούν οι 
παραπάνω μελέτες, σε κατάσταση τεχνικά 
άρτιας και πλήρους λειτουργίας, 
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA. Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Δώδεκα (12) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.IV 

Π1β Π2β, Π3β, Π4β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, 
 για τα εργαλεία OiRA του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.I . Τα παραδοτέα 

παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Δεκαέξι (16) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.I 

ΠΕ.II 

Π5, Π6, Π7, Π8. Σχέδια μελέτης εκτίμησης 
του επαγγελματικού κινδύνου, ένα (1) για 
κάθε κλάδο για τον οποίο θα αναπτυχθούν 
εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι που θα 
περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο θα 
υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο.. 

Δεκαοκτώ (18) μήνες 
από την  υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

Π5α, Π6α, Π7α, Π8α. Τέσσερα (4) εργαλεία 
OiRA για τους κλάδους που αφορούν οι 
παραπάνω μελέτες, σε κατάσταση τεχνικά 
άρτιας και πλήρους λειτουργίας, 
δημοσιευμένα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα OiRA. Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Είκοσι τέσσερις (24) 
μήνες από την 
υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.V 

Π5β, Π6β, Π7β, Π8β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, για τα εργαλεία OiRA 
του πακέτου εργασίας ΠΕ.ΙI . Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Είκοσι οκτώ (28) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.ΙΙ 

ΠΕ.III 
Π9, Π10, Π11, Π12. Σχέδια μελέτης 
εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου, 
ένα (1) για κάθε κλάδο για τον οποίο θα 

Τριάντα (30) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
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αναπτυχθούν εργαλεία OiRA. Οι κλάδοι 
που θα περιλαμβάνονται σε κάθε πακέτο 
θα υποδειχθούν μετά την υπογραφή της 
σύμβασης Τα παραδοτέα 
παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

προηγηθεί διατύπωση 
θετικής γνώμης 

σύμφωνα με την παρ.6.1 
της παρούσας 

διακήρυξης 

Π9α, Π10α, Π11α, Π12α. Τέσσερα (4) 
εργαλεία OiRA για τους κλάδους που 
αφορούν οι παραπάνω μελέτες, σε 
κατάσταση τεχνικά άρτιας και πλήρους 
λειτουργίας, δημοσιευμένα στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα OiRA. Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Τριάντα έξι (36) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης 

Για την παραλαβή από 
την αρμόδια επιτροπή 

θα πρέπει να έχει 
προηγηθεί διατύπωση 

θετικής γνώμης 
σύμφωνα με την παρ.6.1 

της παρούσας 
διακήρυξης 

ΠΕ.VI 

Π9β, Π10β, Π11β, Π12β. Ανάπτυξη μελέτης 
στρατηγικής για την προαγωγή κάθε νέου 
κλαδικού εργαλείου OiRA μέσω 
ευαισθητοποίησης/  εκπαίδευσης των 
δυνητικών χρηστών, για τα εργαλεία OiRA 
του πακέτου εργασίας ΠΕ.ΙΙI . Τα 
παραδοτέα παραλαμβάνονται ως σύνολο. 

Σαράντα (40) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Θα έχει προηγηθεί η 
παράδοση του πακέτου 

εργασίας ΠΕ.ΙΙΙ 

ΠΕ.VII 

Π13. Υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας 
της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk 

για την Υ.Α.Ε. για 12 μήνες 

Τριάντα (30) μήνες από 
την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Η έναρξη της λειτουργίας 
θα γίνει 18 μήνες μετά 

την υπογραφή της 
σύμβασης, θα διαρκέσει 
24 μήνες και η υπηρεσία 

θα πιστοποιείται ανά 
έτος 

Π14. Υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας 
της διαδικτυακής πλατφόρμας e-Help Desk 

για την Υ.Α.Ε. για 12 μήνες 

Σαράντα δύο (42) μήνες 
από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

 

Η παρακολούθηση και παραλαβή των υπηρεσιών, γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 της διακήρυξης. Η 
Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Κατά τη διαδικασία παραλαβής, μπορεί δε να 
καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 
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 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. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
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αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων. 
 
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά 
τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 
την 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, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) 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. 

Ποινικές ρήτρες 
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 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% των 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών παράδοσης 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 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 6:  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  

Η τροποποίηση μη ουσιωδών όρων, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016, χωρεί 

κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, που λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, η οποία στη συνέχεια γίνεται αποδεκτή από τον ανάδοχο. 

ΑΡΘΡΟ 7:  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την 

επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια 

της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα 

συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω 3 πρωτότυπα τα δύο παραμένουν στην Αναθέτουσα Αρχή ………… και ένα λαμβάνει ο 

ανάδοχος.  

ΤΑ ΜΕΡΗ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ 

 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, 

υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ. 

Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Αριθμός της προκήρυξης 

5/2018 

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ: 

2018/S 231-527920 

URL της ΕΕ 

Εθνική επίσημη εφημερίδα 

- 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν 

δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να 

συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ 

ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ Χώρα: 

Ελλάδα 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων 

Είδος διαδικασίας 

Ανοικτή διαδικασία  

Τίτλος: 

5/2018, Ανάπτυξη εργαλείων OiRA 

Σύντομη περιγραφή: 
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Η παρούσα σύμβαση αφορά στην ενταγμένη στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. 2014-2020 Πράξη, με κωδ. MIS 5007872, η οποία 

στοχεύει στην υποστήριξη των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διαχείριση των 

ζητημάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (A.Y.E.) και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους οι οποίες 

απορρέουν από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα αποτελεί την υλοποίηση του υποέργου 2 

και αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη και προαγωγή δώδεκα (12) κλαδικών εργαλείων OiRA (Online 

Interactive Risk Assessment) για τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το παραδοτέο του 

αναδόχου περιλαμβάνει την α: Ανάπτυξη δομής και περιεχομένου 12 κλαδικών εργαλείων OiRA και την 

ανάρτησή τους στη σχετική ευρωπαϊκή πλατφόρμα, β: Πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών των κλαδικών 

εργαλείων OiRA, γ: Πιλοτική λειτουργία e-Help Desk 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): 

- 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Επωνυμία: 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

- 
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Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει: 

- 

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, 

εφόσον απαιτείται και υπάρχει 

- 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας 

είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την 

εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων εργαζομένων; 

- 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 

ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 

κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό 

[π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 

❍ Ναι 

❍ Όχι      

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

ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. 

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

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

αναφέρετε: 

- 
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γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 

πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: 

- 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; ❍ Ναι 

❍ Όχι 

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

περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή δωρεάν; ❍ Ναι ❍ Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε: 

- 

 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού 

με άλλους; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

- 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού 

στη διαδικασία προμήθειας: 

- 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου: 

- 
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Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες ο 

οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά: 

- 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

#1 

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας σύναψης σύμβασης: 

Όνομα 

- 

Επώνυμο 

- 

Ημερομηνία γέννησης 

- 

Τόπος γέννησης 

- 

Οδός και αριθμός: 

- 

Ταχ. κωδ.: 

- 

Πόλη: 

- 

Χώρα: 

--- 

Ηλ. ταχ/μείο: 

- 

Τηλέφωνο: 

- 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
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- 

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

μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): 

- 

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Ο 

οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου 

να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

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

❍ Ναι 

❍ Όχι 

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους, καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές 

οντότητες, δεόντως συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε 

ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές 

υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την εκτέλεση των εργασιών. 

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V 

για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες. 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας 

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 

ή τον αναθέτοντα φορέα). 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 
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Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων: 

- 

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες επιπλέον των 

πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων). 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι 

ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική 

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

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

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

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 





  Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ 

-83- 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διαφθορά 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας 

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

Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο 

εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή του οικονομικού φορέα. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 
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- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Απάτη 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία 

έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου 

1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 

316 της 27.11.1995, σ. 48). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 
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❍ Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 
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μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως 

ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της 

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 
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Εκδότης 

- 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου 

το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που 

εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

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

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ.15). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί 

απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 

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

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

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1). 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

- 

Αιτιολογία 

- 

Ο οποίος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισμού. 

- 
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Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι 

λόγοι αποκλεισμού 

Καταβολή φόρων 

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην 

οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 
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Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση 

είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή 

των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων 

κράτους μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ 

Όχι 

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος 

--- 

Ενεχόμενο ποσό 

- 

--- 

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή διοικητική απόφαση; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι 

τελεσίδικη και δεσμευτική; 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης. 

- 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 

- 

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; ❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι 

αποκλεισμού 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του περιβαλλοντικού 

δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική 

προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας 

έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 

τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου Ο οικονομικός φορέας 

έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για 

τους σκοπούς της παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της 

προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πτώχευση 

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση; 

Η απάντησή σας 
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❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αφερεγγυότητα 

Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Διακανονισμός με τους πιστωτές 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 
Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας Βρίσκεται ο 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή Είναι τα 

περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

δικαστήριο; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη 

σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο 

αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί 

υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης 

όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση δεδομένων κράτους 

μέλους της ΕΕ; 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

URL 

- 

Κωδικός 

- 

Εκδότης 

- 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο 

εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας. 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης 

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως ορίζεται από την εθνική 

νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης 

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή 

την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’ άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης 

σύμβασης; 
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Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, 

αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι ❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση») 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε 

- 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των απαιτούμενων 

εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα της παρούσας διαδικασίας Ο 

οικονομικός φορέας: 

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για 

την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και 

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση; 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι 

Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής 

Η απάντησή σας 

❍ Ναι 

❍ Όχι 

Λήξη 

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα μέρη II έως V ανωτέρω είναι 

ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν: 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 

[υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να 

υπάρχει ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 

δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή 

τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, 

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών 

που έχουν υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας 

για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι. 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): 

Ημερομηνία 

- 

Τόπος 

- 

Υπογραφή 
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