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Αθήνα, 22/08/2016       

Α.Π.:  15871                    

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με 
σταθμισμένα κριτήρια επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο 
«Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

 

1. του ν. 1642/1986 «Για την εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄125), του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (Α΄248) και του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), όπως ισχύουν 

2. του άρθρου 88 του Ν. 1892/1990 "Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις" (ΦΕΚ 101/Α/31-07-1990). 

3. του άρθρ. 24 (περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος) του Ν. 2198/1994 «Αύξηση 
αποδοχών Δημοσίων Υπαλλήλων και άλλες διατάξεις», (A’ 43). 

4. των άρθρων Α.1 και Α.3 του Ν. 2286/1995 "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995). 

5. του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/09-03-1999), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

6. του άρθρου 1 παρ. 4 και 6 και του άρθρου 2 του ν. 3242/2004, «Ρυθμίσεις για την 
οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» (Α’102), 
όπως ισχύουν. 

7. του Ν.3469/2006 "Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις" 
(ΦΕΚ 131/Α/ 28-06-2006). 

8. Του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) 

9. του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α’ 40), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
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10. του άρθρου 6 του  ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιολογικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», (Α’ 51) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει. 

12. του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (Α’ 141). 

13. του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ/204/Α΄/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης  και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

14. του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 
4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», (Α’167) 

15. τ –
–

74), 

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

17. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά 
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 160), όπως ισχύει. 

18. του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», ( Α΄ 29). 

19. του άρθρου 57 του Ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 
78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών 
για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 125) 

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

21. του άρθρου 90 του "Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα" 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα". 

22. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (Α’ 150), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

23. του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», (Α’ 194). 

24. του άρθρου 5 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α. Εσωτερικών και β. Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 
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Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», (Α’ 
147). 

25. του π.δ. 73/2011 «Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης, ανακατανομή των υπαγομένων σε αυτές υπηρεσιών, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού στον 
Πρωθυπουργό, σύσταση Γενικής Γραμματείας Ναυτιλίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων», (Α’ 178). 

26. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών», (Α’141) 

27. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’169) 

28. του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής  
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄20/27-01-2015), 

29. του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21/27-01-2015). 

30. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 116), 

31. της υπ’ αριθμ. 35130/739/2010 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «αύξηση των 
χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 
(Β’1291). 

32. της υπ’ αριθμ. Υ144/02-08-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σχέσεων και 
αναδιάρθρωση των αρμοδιοτήτων των υπαγομένων στον Πρωθυπουργό υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας» (Β’ 2255). 

33. της υπ’ αριθμ. Υ11/2015 (Β΄ 2109) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας Νικόλαο Παππά», 

34. αριθμ. 167/27.2.2015 κοινή απόφαση  του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας 
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης», (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 103). 

35. της υπ’ αριθμ. 5719/2015 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας, κ. Νικόλαου Παππά  με 
θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό 
Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και στους Προϊσταμένους των Οργανικών 
Μονάδων (Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), που ανήκουν 
της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης  και Επικοινωνίας», (Β’546). 

36. της υπ’ αριθμ. 4257/29.02.2016 απόφασης συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας 
Πρόχειρων Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως 
ισχύει 

37. του υπ’ αριθμ. ΔΜΕ/262/09-08-2016 Εγκριτικού Σημειώματος της Διεύθυνσης Μέσων 
Ενημέρωσης περί της διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού με σταθμισμένα κριτήρια 
επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Επικαιροποίηση της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» 
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38. της υπ’ αριθμ. 15720/18—08-2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23-760 
στον ΚΑΕ 0873, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
ΥΔΕ στο Υπουργείο Οικονομικών με τον αριθμό 79609        

39. Την ανάγκη επικαιροποίησης και αποτελεσματικής κωδικοποίησης της ισχύουσας 
νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας μέχρι την πλέον πρόσφατη κανονιστική πράξη, η οποία θα καταλήγει σε 
σχέδιο νόμου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Εγκρίνουμε την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, κατόπιν ανάρτησης στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στο 

«ΚΗΜΔΗΣ» και στον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής: http://www.media.gov.gr, 

σχετικής έγγραφης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο «Επικαιροποίηση της 

Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 

Ενημέρωσης και Επικοινωνίας», σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα Α’ «Αναλυτική 

περιγραφή και τεχνικές προδιαγραφές του έργου», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας Απόφασης. 

Η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου καθ’ όλη 

την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των πενήντα εννέα 

χιλιάδων ευρώ (59.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ορίζουμε ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού την 05η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, παρουσία της αρμόδιας Τριμελούς 

Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών της Υπηρεσίας μας. 

 

               ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
                                                         Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
                                                                    

                                                 Ελευθέριος Κρέτσος 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

3.  ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

4.  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

5.  ΓΛΩΣΣΑ 

6.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.  ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10.  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11.  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

12.       ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

14.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

15.  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

16.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

17.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

18.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

20.  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

21.  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

22.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

23.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

24.  ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

25.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

26.  ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Με την παρούσα, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου: Επικαιροποίηση της 
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Κεντρικό Πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 
και Αλ. Πάντου, 1ος όροφος, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής, τηλ. 210 9098438, fax 210 
9098433). 

 

3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

3.1. Συνοπτικός - Πρόχειρος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.2. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν τις Προσφορές τους, προκειμένου να αξιολογηθούν, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. 

3.3. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.media.gov.gr , 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 
της παρούσας. 

 

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1. Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας Προσφορά. 

4.2. Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά/στοιχεία που 
ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθενται στην διεύθυνση που αναφέρεται 
στο άρθρο 2 της παρούσας. 

4.3. Οι υποψήφιοι θα μπορούν να καταθέσουν τις Προσφορές τους στο διαγωνισμό από 
την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και μέχρι την Παρασκευή 02 Σεπτεμβρίου και ώρα 
14:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής Προσφορών. 

4.4. Η αποσφράγιση των φακέλων Προσφοράς της παρούσας θα πραγματοποιηθεί σε 
δημόσια συνεδρίαση στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας, την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00. 

4.5. Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος μπορεί να παραστεί δια του νομίμου 
εκπροσώπου του ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 

 

5. ΓΛΩΣΣΑ 

5.1. Οι Προσφορές στο διαγωνισμό, τα έγγραφα που τις συνοδεύουν, καθώς και κάθε 
παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, αίτησης, κλπ, από και προς 
την Αναθέτουσα Αρχή διατυπώνονται εγγράφως, στην Ελληνική γλώσσα. 

5.2. Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να 
αναγράφονται στην Αγγλική. 
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5.3. Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός 
της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 

5.4. Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό που συνοδεύει τον φάκελο Προσφοράς, 
εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστεί. 

 

6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

6.1. Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού (εφεξής «Έργο») αποτελεί η 
Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

6.2. Η εξειδίκευση του Έργου και οι τεχνικές προδιαγραφές αυτού αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

7.1. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που 
λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην την 
χρησιμοποιήσει ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και 
αυτό μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για την εκτέλεση του Έργου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η ανωτέρω 
υποχρέωση δεν αφορά σε πληροφορίες που αποτελούν κοινό κτήμα, όχι όμως σαν 
αποτέλεσμα παράβασης της παρούσας παραγράφου. Η επιβαλλόμενη με την 
παρούσα παράγραφο υποχρέωση εχεμύθειας θα ισχύει και μετά την λήξη ή την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. Αντίστοιχα, αν ο Ανάδοχος χαρακτηρίσει 
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, 
στην σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας.  

7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στελέχη με επαγγελματική ικανότητα και 
επάρκεια σε παρόμοιο αντικείμενο με αυτό της παρούσας. 

7.3. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή με καθ’ οιονδήποτε τρόπο της 
συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή με την 
εξαίρεση της απλής αναφοράς στο πελατολόγιό του. Για οποιαδήποτε ανακοίνωση 
που θα αφορά στην Σύμβαση, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για την διαφήμιση ή την 
προβολή του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά την έγγραφη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

7.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Τμήμα της 
Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της Σύμβασης. 

7.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη για κάθε είδους βλάβη ή ζημία που 
μπορεί να επέλθει στα αγαθά ή στον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος, 
για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 

7.6. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων 
ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 
οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που τυχόν 
του χορηγούνται με τη Σύμβαση, καθώς και για τις παρεπόμενες υποχρεώσεις. Ο 
Ανάδοχος ευθύνεται εις ολόκληρον μετά των ανωτέρω προσώπων έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση φορέων, 
όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

7.7. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο όλο το προσωπικό που θα 
απασχολήσει κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 
ασφαλιστική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος πρέπει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

7.8. Παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων του Έργου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεταβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το σύνολο των 
κατά νόμο απαλλοτριωτών πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθησομένου από 
αυτόν πρωτοτύπου έργου ή υλικού, παρέχοντας στην Αναθέτουσα Αρχή το 
δικαίωμα αποκλειστικής εκμετάλλευσης, αναπαραγωγής και χρήσης καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο του υλικού που θα ετοιμάσει ή παράξει ο Ανάδοχος για όλη τη 
διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων. Ειδικότερα: 

α) Το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων (περιουσιακών και απαλλοτριωτών 
ηθικών) του παραχθησομένου από τον Ανάδοχο πρωτοτύπου έργου ή υλικού ανήκει 
αποκλειστικά στην Αναθέτουσα Αρχή άλλως και σε κάθε περίπτωση περιέρχεται σε 
αυτήν έναντι της καταβολής της συμφωνούμενης αμοιβής. Μόνη η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται στη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αυτών, στην 
αδιακώλυτη άσκηση όλων των εξουσιών που απορρέουν από αυτά, σε ολόκληρο 
τον κόσμο, και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω διάθεσή τους, χωρίς ο 
Ανάδοχος να έχει οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση προς τούτο, εν εξοφλήσει της 
συμφωνηθείσης αμοιβής. Έτσι, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να εκμεταλλεύεται, 
αναπαράγει και χρησιμοποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το υλικό που θα ετοιμάσει ή 
παραγάγει ο Ανάδοχος για όλη τη διάρκεια ισχύος των πνευματικών δικαιωμάτων. 

β) Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να χρησιμοποιεί, αναπαράγει ή παραχωρεί σε 
τρίτους καθ’ οιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, αντίγραφα του  
πρωτοτύπου υλικού που παρήγαγε ή του υλικού που του παραδόθηκε από την 
Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της παρούσας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
άδεια της.  

γ) Με την ολοκλήρωση του Έργου, οποιοδήποτε υλικό σχετίζεται με το Έργο, είτε 
αυτό το υλικό το παρήγαγε ο Ανάδοχος είτε του παραδόθηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή θα πρέπει να παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή, ως σύνολο αλλά και κάθε 
επιμέρους αρχείο χωριστά, σε τέτοια μορφή (έντυπη, ηλεκτρονική, ψηφιακή, ή 
άλλη), ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει την δυνατότητα να αναπαράγει, τροποποιεί 
ή επεμβαίνει σε αυτό κατά τη βούλησή της. 

δ) Αντίστοιχη απαγόρευση χρήσης του πρωτοτύπου υλικού που τυχόν παραχθεί για 
την Αναθέτουσα Αρχή ή του υλικού που παραδόθηκε στον Ανάδοχο από την 
Αναθέτουσα Αρχή ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες του Αναδόχου, 
τους οποίους θα πρέπει ο Ανάδοχος να δεσμεύσει με αντίστοιχη ρήτρα 
παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, αναλόγου δε περιεχομένου με τα 
οριζόμενα στο  ανωτέρω υπό στοιχείο β, προ της σύναψης δε οποιασδήποτε 
συμφωνίας συνεργασίας. 
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ε) Για κάθε παράβαση των όρων των ανωτέρω υπό στοιχείων β και δ από τον 
Ανάδοχο, ο τελευταίος θα υποχρεούται, ανεξαρτήτως της αξίωσης της Αναθέτουσας 
Αρχής για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη, στην καταβολή ποσού που 
ανέρχεται στο 1,5% του συνολικού τιμήματος του Έργου, ως συμφωνημένη ποινική 
ρήτρα, δίκαιη και εύλογη, του Αναδόχου παραιτουμένου του δικαιώματος να 
αμφισβητήσει το ποσό αυτό. 

στ) Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει την συνεργασία της με τον 
Ανάδοχο σε περίπτωση παραβίασης των όρων αυτών. 

7.9. Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθοριστούν με τη Σύμβασή 
του με την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 

 

9. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στην έδρα του. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο και αυτός υποχρεούται να παρέχει μέρος ή το σύνολο των 
απαιτούμενων υπηρεσιών σε χώρο που θα του διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή.  

 

10. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του Έργου ανέρχεται και δεν θα ξεπεράσει το 
ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (59.000,00€), μη συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., ή το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (€ 
73.160,00€), με Φ.Π.Α.. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ. 

 

Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού περιλαμβάνονται τα κάθε είδους έξοδα και δαπάνες 
του Αναδόχου για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας. 

 

11. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

11.1. Η καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου θα γίνει ως ακολούθως: 

 Ποσοστό 50% της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου, θα καταβληθεί σε αυτόν με την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου Π1 και την έκδοση του 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. 

 Ποσοστό 50% της συμβατικής αμοιβής του Αναδόχου, θα καταβληθεί σε αυτόν με την 
οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου Π2 και την έκδοση του 
σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του. 

Ο Ανάδοχος, για την πληρωμή των ανωτέρω ποσών υποχρεούται στην έκδοση των σχετικών 
τιμολογίων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε τυχόν νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά 
νόμο βαρύνει αυτόν. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% σε 
κάθε πληρωμή του. 

Επιπλέον, επιβάλλεται κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων, η οποία υπολογίζεται επί του καθαρού συνολικού συμβατικού τιμήματος. Το 
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ποσό της ανωτέρω κράτησης παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την πρώτη 
πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, η διαχείριση του οποίου γίνεται από την 
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ειδικό 
κανονισμό οικονομικής διαχείρισης. 

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  θα  προχωρεί  σε  καμία  πληρωμή  παραδοτέου  ή/και υπηρεσίας  
εάν  το παραδοτέο / υπηρεσία δεν έχει δοθεί / παρασχεθεί από τον Ανάδοχο και δεν έχει 
παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τα όσα σχετικά προβλέπονται στην 
Πρόσκληση και στην μετέπειτα σύμβαση.  

11.2. Κατά την παράδοση του τελευταίου Παραδοτέου και αφού έχει ολοκληρωθεί η 
παραλαβή αυτού, θα εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του συνόλου του Έργου, με το οποίο θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
και η οριστική παραλαβή του Έργου και το οποίο είναι απαραίτητο για την 
επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 

11.3. Η εκάστοτε πληρωμή του Αναδόχου θα υλοποιείται με την έκδοση τακτικών 
χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου και σε βάρος των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη την, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 15720/18-08-2016, Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του φορέα 23-
760 στον ΚΑΕ 0873, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμών της ΥΔΕ με τον αριθμό 79609. 

 

12.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες, και σε περίπτωση ενώσεων τα μέλη αυτών, μπορούν να είναι 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα: 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης  

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

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 
2513/1997, Α’ 139) 

δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε 
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων 

Δεν γίνονται δεκτοί: 

- Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή 
Α.Ε. του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

- Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω 
κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις  εκτός Ευρωπαϊκής  
Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ανά περίπτωση. 

 

13. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

13.1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη οικονομική και 
χρηματοοικονομική επάρκεια για την ανάληψη του παρόντος έργου. Συγκεκριμένα 
για την συμμετοχή του υποψήφιου Αναδόχου στον διαγωνισμό, απαιτείται να έχει 
μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2013, 
2014, 2015) τουλάχιστον ίσο με το 200% του προϋπολογισμού (μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση Έργου.  
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13.2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες 
γνώσεις και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε αντικείμενα και 
τομείς που έχουν άμεση συνάφεια με το συγκεκριμένο Έργο. Πιο συγκεκριμένα, για 
την συμμετοχή του υποψήφιου Αναδόχου στον διαγωνισμό απαιτείται κατά τα τρία 
(3) τελευταία έτη, πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, να έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς (με ποσοστό συμμετοχής ανώτερο ή ίσο του 50%) 
τουλάχιστον ένα (1) έργο με αντικείμενο που αφορά στην κωδικοποίηση 
νομοθεσίας και υποβολή προτάσεων ανάπλασης της νομοθετικής και 
κανονιστικής ύλης ενός τομέα πολιτικής, συμβατικού προϋπολογισμού 
τουλάχιστον ίσου με το 200% του προϋπολογισμού του παρόντος έργου. 
Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός του συμβατικού 
χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού και εντός των 
προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου. 

13.3. Η Ομάδα Έργου που θα παρουσιαστεί στην Προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει 
να αποτελείται από τον Υπεύθυνο Έργου (Project Manager), ο οποίος θα συντονίζει 
την Ομάδα Έργου και θα έχει την συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου, και 
δύο (2) ή περισσότερα έμπειρα στελέχη, κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του 
περιγραφόμενου Έργου, οι οποίοι θα αναλάβουν την υλοποίηση επιμέρους 
εργασιών. 

Ο Υπεύθυνος Έργου και τα στελέχη του Αναδόχου, που θα αποτελέσουν την Ομάδα 
Έργου, θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.. Επίσης, ο Υπεύθυνος Έργου θα 
πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον, πενταετή (5) αποδεδειγμένη ενασχόληση, 
εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε 
υλοποίηση αναλόγων έργων με συναφές αντικείμενο με αυτό του παρόντος 
διαγωνισμού. Τα λοιπά στελέχη της Ομάδας Έργου θα πρέπει να διαθέτουν, κατ’ 
ελάχιστον, τριετή (3) αποδεδειγμένη ενασχόληση, εξειδικευμένες γνώσεις και 
σημαντική επαγγελματική ικανότητα και επάρκεια σε υλοποίηση αναλόγων έργων 
με συναφές αντικείμενο με αυτό του παρόντος διαγωνισμού. 

Η πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων που αφορούν στον Υπεύθυνο και στα 
προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου θα αποδεικνύονται με αναλυτικά 
βιογραφικά σημειώματα που θα περιλαμβάνονται στην Προσφορά, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ΄ της παρούσας. 

 

14. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

14.1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 
και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στο 
διαγωνισμό και σε κάθε φάση της διαδικασίας αυτού, συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 
εκ μέρους του υποψηφίου των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως 
εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους. 

14.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και 
δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 
σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 
αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους. 

14.3. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με 
τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων, που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων, 
Προσφοράς, κλπ. 

16PROC004972453 2016-08-22

ΑΔΑ: ΩΡΙΨ465ΙΧΦ-ΨΙΥ



[12] 
 

14.4. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της 
Προσφοράς, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση 
επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων κατά την υποβολή της Προσφοράς οδηγεί σε 
αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό. 

14.5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο Προσφορά και για το σύνολο των 
αιτουμένων υπηρεσιών της παρούσας επί ποινή απαραδέκτου της Προσφοράς. 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των αιτουμένων 
υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές και θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

14.6. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 
θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

14.7. Οι Προσφορές (Τεχνικές και Οικονομικές) ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους 
για τρεις (3) μήνες από την επομένη της κατάθεσης τους. Προσφορά που ορίζει 
χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. Η ισχύς των Προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από 
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το ανωτέρω προβλεπόμενο. 

14.8. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς 
ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

14.9. Σε περίπτωση που οι Υποψήφιοι προτίθενται να αναθέσουν τμήματα της Σύμβασης 
υπεργολαβικά σε τρίτους, υποχρεούνται να το αναφέρουν στην προσφορά τους, 
καθορίζοντας τα τμήματα αυτά και τους συγκεκριμένους υπεργολάβους που θα τα 
αναλάβουν, χωρίς αυτό να επηρεάζει την έκταση της ευθύνης του/των 
Αναδόχου/ων. Υποχρεούνται επίσης να υποβάλουν/προσκομίσουν υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εν λόγω υπεργολάβου, στην οποία θα 
δηλώνεται ρητώς ότι ο υπεργολάβος αποδέχεται την συγκεκριμένη συνεργασία με 
τον Υποψήφιο και δεσμεύεται ότι θα συνεργαστεί με αυτόν, εφόσον ανακηρυχθεί 
Ανάδοχος, έως το πέρας της Σύμβασης. 

14.10. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτή συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής, όπου θα αναγράφεται ρητώς η αποδοχή του εκάστοτε 
υπεργολάβου, μόνος δε υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της παρούσας, παραμένει ο Ανάδοχος. 

14.11. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που προτίθεται να αναλάβει τμήμα της Σύμβασης 
υπεργολαβικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 14.9 και 14.10 αυτού 
του κεφαλαίου, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει, είτε ως υπεργολάβος είτε ως 
Υποψήφιος, σε περισσότερες της μιας προσφορές, με ποινή αποκλεισμού του 
συνόλου των προσφορών στις οποίες συμμετέχει.  

14.12. Σε περίπτωση υποβολής με την Προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους υποψηφίους θα 
έθιγε έννομα συμφέροντά τους, ο υποψήφιος υποχρεούται να σημειώνει σε αυτά 
την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να τις αναφέρει 
ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η έννοια της πληροφορίας 
εμπιστευτικού χαρακτήρα, αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου, που 
καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του υποψηφίου. 
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15. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά: 

15.1. Επιστολή υποβολής Προσφοράς, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του υποψηφίου και απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην 
επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι ο υποψήφιος αποδέχεται την 
υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.  

15.2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου, νομίμως δημοσιευμένη, εφόσον 
αυτό προβλέπεται και απαιτείται, από την οποία προκύπτουν τα πρόσωπα που 
εκπροσωπούν και δεσμεύουν τον υποψήφιο. 

15.3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υποψηφίου για την συμμετοχή στο 
διαγωνισμό. 

15.4. Περιγραφή της επιχειρηματικής δομής του υποψηφίου και των δραστηριοτήτων του 
(νομική μορφή, οργανωτική δομή, τομείς δραστηριοτήτων, κλπ). 

15.5. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών 
λειτουργίας του υποψηφίου, ως αποδεικτικά στοιχεία της χρηματοοικονομικής 
ικανότητας του κάθε ενδιαφερόμενου.  

Σε περίπτωση υποψηφίων, που δεν έχουν κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
οικονομικών καταστάσεων, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης 
περί της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης, κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού αποδεικτικού εγγράφου (βεβαιώσεις τραπεζών για 
την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης).   

15.6. Κατάλογο από τον οποίο να προκύπτει η ενασχόληση, οι εξειδικευμένες γνώσεις και 
η επαγγελματική ικανότητά τους. Στον εν λόγω κατάλογο θα αναφέρονται τα 
στοιχεία του πελάτη, όνομα και τηλέφωνο προσώπου επικοινωνίας, θα 
περιγράφεται συνοπτικά το κάθε έργο που εκτελέσθηκε κατά την τελευταία τριετία, 
η διάρκεια και η συμβατική αξία του κάθε έργου. Ο κατάλογος θα συνοδεύεται από 
συστάσεις ή πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου ή πρωτόκολλα 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του εκάστοτε έργου, τα οποία έχουν 
εκδοθεί ή θεωρηθεί από τον φορέα που παρασχέθηκαν οι σχετικές υπηρεσίες και 
από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι τα σχετικά έργα υλοποιήθηκαν επιτυχώς. 

15.7. Κατάλογο όπου θα περιγράφεται ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέτρα που θα λάβει ο 
υποψήφιος ανάδοχος για την εξασφάλιση της ποιότητας και των μέσων μελέτης και 
έρευνας 

15.8. Κατάλογο των στελεχών που θα απαρτίζουν την Ομάδα Έργου και αναφορά του 
προτεινόμενου Υπεύθυνου Έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου και τα λοιπά στελέχη της 
Ομάδας Έργου θα υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 
αποδέχονται ότι θα απασχοληθούν στο Έργο σύμφωνα με τη θέση τους στο 
οργανωτικό σχήμα που περιγράφεται, ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη 
την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος Έργου και ότι δέχονται τους όρους του 
παρόντος διαγωνισμού.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα σύνθεσης Ομάδας 
Έργου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο κατάλογος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα 
του Υπευθύνου και των προτεινόμενων στελεχών της Ομάδας Έργου, στα οποία θα 
αναφέρονται οι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών προσόντων, η εξειδίκευση και 
η εμπειρία τους, προκειμένου ο υποψήφιος να τεκμηριώσει ότι διαθέτει τους 
αναγκαίους ανθρώπινους πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσει το έργο σε 
κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Πρέπει, επίσης, να γίνει αναφορά του τμήματος της 
σύμβασης το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και να προσκομισθεί σχετική δέσμευση του 
υπεργολάβου για τον σκοπό αυτό. 

15.9. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος, 
από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη 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 (EE L 300της 11.11.2008 σ.42) 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195της 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 (EE L 192 της 
31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο της Ελλάδας 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με τον 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 (EE 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 

α/α Ονοματεπώνυμο 

μέλους της Ομάδας 

Έργου 

Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Καθήκοντα  
 

1    

2    

3    
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με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α’ 166) 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 
(Α’ 215). 

15.10. Πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή 
χώρας (π.χ. Δ.Ο.Υ., Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Επαγγελματικά Επιμελητήρια) 
ότι:  

α) δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος 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 

β) δεν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις 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.  

γ) δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή δεν έχει 
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου 

δ) δεν συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο την στρέβλωση 
του ανταγωνισμού 

ε) δεν υφίσταται κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 
24 του ν. 4412/2016  

στ) δεν 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) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων  

η) δεν έχει ή δεν πρόκειται να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στην διαδικασία σύναψης σύμβασης ή δεν 
πρόκειται να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή 
την ανάθεση 

θ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν 
αμφιβόλω την ακεραιότητά του 
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Εάν δεν εκδίδεται τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ως άνω περιπτώσεις, 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 
υποψήφιου ανάδοχου 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 
ενδιαφερόμενος. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα εν λόγω έγγραφα ή 
τα πιστοποιητικά ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω 
περιπτώσεις. 

15.11. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του νομικού επαγγέλματος, με 
το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του 

15.12. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 75), όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, με την οποία 
κάθε υποψήφιος (ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του) θα δηλώνει ότι, μέχρι και την 
ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πληροί τα κριτήρια επιλογής σχετικά με την καταλληλότητα για την άσκηση της 
επαγγελματικής δραστηριότητας, με την οικονομική και χρηματοοικονομική 
επάρκεια και με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

β) αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 

γ) η υποβαλλόμενη Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, 
των οποίων έλαβε γνώση, και καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου του παρόντος 
διαγωνισμού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 6 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της 
παρούσας, 

δ) όλες ανεξαιρέτως οι πληροφορίες και τα στοιχεία, που προσκομίζει για να 
υποστηρίξει την Προσφορά του, είναι αληθή και γνήσια, 

ε) παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από 
οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ιδίως λόγω αναβολής, ματαίωσης ή 
ακύρωσης του διαγωνισμού 

στ) ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι τρεις (3) μήνες από την επομένη 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να φέρει ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου 
της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π. 

15.13. Αποκλείονται από την συμμετοχή οι υποψήφιοι εις βάρος των οποίων υπάρχει 
τελεσίδικη 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 (EE L 300της 11.11.2008 σ.42) 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί καταπολέμησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 
κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
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2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L 192 της 
31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 
δίκαιο της Ελλάδας 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 
27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με τον 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 (EE 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 την 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με τον ν. 3691/2008 (Α’ 166) 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 
(Α’ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού υποψήφιου Αναδόχου εφαρμόζεται επίσης όταν το 
πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω υποψηφίου 
Αναδόχου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Αυτή η υποχρέωση αφορά ιδίως i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές και ii) 
στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αποκλείονται από την συμμετοχή οι υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις 
υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 
Ο αποκλεισμός παύει να ισχύει όταν ο υποψήφιος Ανάδοχος 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. 

Αποκλείονται από την συμμετοχή οι υποψήφιοι σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

α) αθέτηση των ισχυουσών υποχρεώσεων 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 
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διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016.  

β) εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή 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 

γ) εάν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 
υποψήφιος Ανάδοχος συνήψε συμφωνίες με άλλους φορείς με στόχο την 
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 ο υποψήφιος ανάδοχος 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 

στ) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος 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 από την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος 

ζ) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο την 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στην 
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 

η) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 
το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Οποιοσδήποτε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου 
να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία 
του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν 
επαρκή, ο εν λόγω υποψήφιος δεν αποκλείεται από την διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, ο υποψήφιος αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει 
δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το 
ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις 
περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις 
ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω 
ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τον 
υποψήφιο ανάδοχο αξιολογούνται σε συνάρτηση με την σοβαρότητα και τις 
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα 
κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Υποψήφιος ανάδοχος που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη 
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απόφαση από την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης, δεν μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας που παρέχεται 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο 
κράτος-μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για 
την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των περί ου ο λόγος επανορθωτικών μέτρων 
εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παραγράφου 9 του άρθρου 
73 του ν. 4412/2016, η οποία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από 
την περιέλευση του σχεδίου απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στην εν λόγω 
επιτροπή συνοδευόμενου από όλα α σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση 
της ως άνω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει από την σύναψη σύμβασης 
τον εν λόγω υποψήφιο ανάδοχο.      

15.14. Κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, με ποινή αποκλεισμού, από 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού ύψους 2% (παρ. 
1 άρθρο 72 του ν. 4412/2016) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός 
Φ.Π.Α. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος-
μέρος της ΣΔΣ (Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων) και έχει το δικαίωμα 
έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί, 
επίσης, να εκδοθεί 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά την διάρκεια της εγγύησης επιστρέφουν μετά την λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση Ανάδοχο. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στα 
Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς 
την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση της Αναθέτουσας 
Αρχής ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως και ββ) σε 
περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος 
και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θ) την ημερομηνία λήξης ή τον 
χρόνο ισχύος της εγγύησης και 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 της Αναθέτουσας Αρχής    

- Σχέδιο εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β΄ της 
παρούσας. 

- Προσφορές χωρίς την ως άνω εγγυητική επιστολή συμμετοχής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του Αναδόχου θα του αποδοθεί με την 
προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς 
υποψηφίους μετά α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή 
την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης 
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κατακύρωσης β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών 
μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών  

- Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τριάντα (30) 
τουλάχιστον ημέρες μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της προσφοράς που ζητά η 
παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος, (ήτοι 120 ημέρες). 

- Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο υποψήφιος Ανάδοχος αποσύρει την 
προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

Οι ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 19 του ν. 4412/2016. 

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 τον ν. 1497/1984 (Α’ 188).  

 

16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συντελεστής βαρύτητας 80%) 

16.1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την Τεχνική 
Προσφορά του. 

16.2. Η Τεχνική Προσφορά του υποψήφιου θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τις 
αναφερόμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές, να 
περιλαμβάνει: 

Α) Την αντίληψη του υποψηφίου για τους στόχους, το περιβάλλον και τις 
απαιτήσεις του Έργου. 

Β) Τη μεθοδολογία την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος για την 
υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, και τα πρότυπα, 
εργαλεία και τεχνικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει.  

Γ) Τα προσφερόμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα. 

16.3. Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει 
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, κλπ). 

16.4. Η Τεχνική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από τον 
υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.  

16.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καλέσει εγγράφως τους υποψηφίους σε συνέντευξη 
προκειμένου να αναπτύξουν ή να αποσαφηνίσουν στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
τους. Ειδικότερα είναι δυνατό να τους ζητηθεί η πραγματοποίηση παρουσιάσεων 
των λύσεών τους και η πραγματοποίηση δοκιμών επίδειξης μέρους ή του συνόλου 
των προσφερόμενων λύσεων. Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να ανταποκριθούν 
στο αίτημα της Αναθέτουσας Αρχής στο χρόνο και στον τόπο που αυτή θα ορίσει, 
για την πραγματοποίηση των ανωτέρω παρουσιάσεων και δοκιμών επίδειξης. Ο 
τρόπος πραγματοποίησής τους, καθώς και το λεπτομερές περιεχόμενο αυτών θα 
καθορίζονται από τους υποψηφίους, με βάση συγκεκριμένα ερωτήματα/ζητούμενα 
που θα τους θέσει η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Ανάλογα με την φύση 
και το περιεχόμενο των αιτούμενων παρουσιάσεων και δοκιμών επίδειξης, αυτές 
μπορεί να πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής είτε 
στις εγκαταστάσεις των υποψηφίων. 
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17. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συντελεστής βαρύτητας 20%) 

17.1. Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, την 
Οικονομική Προσφορά του, η οποία θα αφορά στο σύνολο του αντικειμένου του 
παρόντος διαγωνισμού. 

17.2. Όλες οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να είναι σε ευρώ. Οι τιμές που θα 
υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση. Η 
τελική τιμή της Οικονομικής Προσφοράς για την εκτέλεση του αντικειμένου της 
παρούσας, θα πρέπει να διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς Φ.Π.Α. 
και με Φ.Π.Α.). 

17.3. Η τελική τιμή (χωρίς Φ.Π.Α.) που θα καταθέσει κάθε υποψήφιος, θα ληφθεί υπόψη 
για την σύγκριση και αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών. 

17.4. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και συντεταγμένη. 
Σημειώνεται ότι η Οικονομική Προσφορά δεν πρέπει να φέρει διορθώσεις 
(σβησίματα, διαγραφές, κλπ). Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

17.5. Η Οικονομική Προσφορά μονογράφεται σε κάθε σελίδα της και υπογράφεται από 
τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του και, σε περίπτωση υποβολής 
Προσφοράς από ένωση, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο τους.  

17.6. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων 
επ’ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και θα 
οδηγήσουν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις 
διατυπώνει. 

17.7. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον υποψήφιο πεδίου τιμών της Οικονομικής 
Προσφοράς του, θεωρείται ότι η προμήθεια ή η υπηρεσία του εν λόγω πεδίου 
παρέχεται δωρεάν. 

17.8. Οι τελικές τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους 
διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για την υλοποίηση του 
αντικειμένου της παρούσας και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού 
που αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας. 

17.9. Τεκμαίρεται ότι, για τον προσδιορισμό της Οικονομικής Προσφοράς, οι 
διαγωνιζόμενοι έχουν συνυπολογίσει και λάβει υπόψη όλες τις δαπάνες για τις 
αμοιβές του προσωπικού και των συνεργατών του Αναδόχου, που θα 
απασχοληθούν, και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του 
αντικειμένου της παρούσας, καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εισφορές, 
τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν 
βαρύνεται ο Ανάδοχος, σύμφωνα με τη Σύμβαση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 
Σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει 
σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

17.10. Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα του έργου που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει 

17.11. Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, 
τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
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17.12. Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων 
ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 
28/2015 (Α’ 34) 

 

18. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

18.1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας ενώπιον της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων 
Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. 

18.2. Η κατάθεση των Προσφορών γίνεται από τους υποψηφίους αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής 
αποστολής, η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για την εμπρόθεσμη 
παραλαβή της Προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν. 

18.3. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, κανένα συμπληρωματικό στοιχείο δεν 
γίνεται δεκτό για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και εάν υπάρχει αίτηση έκδοσής του ή 
Υπεύθυνη Δήλωση για την προσκόμισή του. Η Τριμελής Επιτροπή δύναται, ωστόσο, 
να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν και/ή να διευκρινίσουν τα νομίμως 
υποβληθέντα πιστοποιητικά και έγγραφα. 

18.4. Μη κανονικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ως τέτοιες θεωρούνται 
συγκεκριμένα: 

 Όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της παρούσας 

 Όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα, επιστρέφονται δε χωρίς να ανοιχθούν, ακόμη 
και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, εκτός εάν η 
κατάθεση των Προσφορών, που έχει ήδη αρχίσει κατά την καθορισμένη ημέρα 
και ώρα, συνεχίζεται χωρίς διακοπή μέχρι και την υποβολή όλων των 
Προσφορών. Για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της Προσφοράς λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία και ώρα κατάθεσης της Προσφοράς στη διεύθυνση της 
Αναθέτουσα Αρχή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας και όχι η 
ημερομηνία αποστολής της Προσφοράς μέσω ταχυδρομείου ή courier. 

 Όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή 
διαφθοράς 

 Όσες κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή ασυνήθιστα χαμηλές. 

Απαράδεκτες προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ως τέτοιες θεωρούνται συγκεκριμένα: 

 Όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 
προσόντα 

 Όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της παρούσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος 

 Όσες ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από αυτόν που προβλέπεται στην 
παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

18.5. Οι Προσφορές κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισμένο με τη 
σφραγίδα του υποψηφίου. Στον κυρίως φάκελο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
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 Προσφορά για τον διαγωνισμό «Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας» με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 02/09/2016 

 «Διαγωνιζόμενος» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός 
τηλεφώνου και φαξ και e-mail). 

 «Αποδέκτης»: Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 Τη σημείωση: «Να ανοιχθεί μόνο από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή 
Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας». 

18.6. Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) ανεξάρτητους κλειστούς και σφραγισμένους με 
την σφραγίδα του υποψηφίου υποφακέλους. Στον πρώτο υποφάκελο, που θα 
αναγράφει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», θα περιέχονται:  

α) οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 15 της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης συμμετοχής 

β) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου 
νομικού προσώπου 

γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν με 
αντιπρόσωπό τους. 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
δικαιολογητικά για κάθε φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

Στον δεύτερο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
θα περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 της παρούσας. 

Στον τρίτο υποφάκελο, που θα αναγράφει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
θα περιέχονται τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 17 της παρούσας. 

Η κοινή προσφορά των ενώσεων υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους 
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. 

18.7. Οι Προσφορές κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα πρωτότυπο και ένα (1) απλό 
αντίγραφο. Διευκρινίζεται ότι τα αντίγραφα εσωκλείονται σε αντίστοιχο υποφάκελο 
και φέρουν την ένδειξη «Αντίγραφο». Ειδικά, η Τεχνική Προσφορά θα υποβάλλεται 
και σε ηλεκτρονική μορφή (cd-rom), που θα βρίσκεται στον υποφάκελο Τεχνικής 
Προσφοράς. 

18.8. Στην περίπτωση των ενώσεων, που υποβάλλουν Προσφορά, πρέπει να 
αναγράφονται και η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός 
τηλεφώνου και φαξ και e-mail όλων των μελών. 

18.9. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων) 
που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να 
αφήσουν ίχνη. 
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19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

19.1. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, των Τεχνικών και 
Οικονομικών Προσφορών γίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων 
Διαγωνισμών στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μόνη αρμόδια 
για το άνοιγμα των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων των υποψηφίων, 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. Ο χρόνος των συνεδριάσεων, η ώρα έναρξης, καθώς και η 
ενδεχόμενη διακοπή και επανέναρξη αυτών ορίζονται κάθε φορά από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

19.2. Η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων και των υποφακέλων γίνεται δημόσια, 
παρουσία των υποψηφίων αναδόχων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στην 
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 
21 του ν. 4412/2016. 

19.3. Ειδικότερα, η Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση, η οποία ακολουθεί χρονικά τη λήξη 
της προθεσμίας παραλαβής των Προσφορών, παραλαμβάνει και αριθμεί τον κυρίως 
φάκελο Προσφοράς του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τη σειρά επίδοσής τους, τον 
αποσφραγίζει και μονογράφει τους περιεχόμενους σε αυτόν υποφακέλους 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

19.4. Κατόπιν, η Επιτροπή αποσφραγίζει κατά την ίδια δημόσια συνεδρίαση πρώτα τον 
υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και μετά τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα έγγραφα, που βρίσκονται μέσα 
σε αυτούς. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής αρκεί να γίνονται από ένα 
οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. 

19.5. Στη συνέχεια, η Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση ελέγχει, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, κατά πόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις 
τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και 
αξιολογεί την Τεχνική τους Προσφορά. 

19.6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των τυπικών και ουσιαστικών 
προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό και αξιολόγησης της 
Τεχνικής τους προσφοράς, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 19.7. της 
παρούσας, η Επιτροπή συντάσσει το/τα Πρακτικό/ά της, στο/στα οποία/α 
καταχωρούνται οι Τεχνικές Προσφορές που τυχόν απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες 
καθώς και ο Πίνακας Βαθμολογίας των υπολοίπων υποψηφίων κατά φθίνουσα 
σειρά βαθμολόγησης. Το/τα Πρακτικό/ά της Επιτροπής διαβιβάζεται/νται στο 
Αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται επί του/των 
Πρακτικού/ών και εν συνεχεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους την απόφασή του 
για τα ονόματα των υποψηφίων που αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή 
τους στο διαγωνισμό. Ακολούθως, επιστρέφονται οι Οικονομικές Προσφορές, καθώς 
και οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν από 
την περαιτέρω συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.  

Τα αποτελέσματα επικυρώνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας, η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016. 

19.7. Αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών των υποψηφίων. 
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19.7.1. Η Επιτροπή για την αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς κάθε υποψηφίου και τη 
βαθμολόγησή της, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 16, στο άρθρο 18.4 
και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, καθώς και τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας, που περιγράφονται κατωτέρω, θα προβεί στα ακόλουθα: 

 (α) θα απορρίψει ως απαράδεκτες τις προσφορές που κατά την κρίση της:  

 Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 

 Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις λειτουργικές, 
τεχνολογικές και λοιπές απαιτήσεις της παρούσας. Αντίθετα, δεν απορρίπτονται 
προσφορές, εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 
κατά την κρίση της Επιτροπής.  

 Παρουσιάζουν ανεπιτυχή ή ελλιπή αποτελέσματα κατά την τυχόν παρουσίαση 
λύσεων – δοκιμών επίδειξης.  

(β) εν συνεχεία, θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις Τεχνικές Προσφορές των 
υπολοίπων υποψηφίων, σύμφωνα με τους κατωτέρω συντελεστές βαρύτητας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

Α: Αντίληψη του υποψηφίου για τους στόχους, το 
περιβάλλον και τις απαιτήσεις  του Έργου. 

30% 

Β: Ανάλυση – Εξειδίκευση της μεθοδολογίας υλοποίησης 
του Έργου και περιγραφή των απαραίτητων εργαλείων, 
προτύπων, τεχνικών μέσων κλπ, που από τη φύση του 
αντικειμένου του Έργου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
από τον υποψήφιο, καθώς και την αναφορά του τρόπου 
εφαρμογής τους.  

40% 

Γ: Πληρότητα – Επάρκεια των προσφερομένων 
παραδοτέων και σύνδεσή τους με το χρονοδιάγραμμα 
και τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών του  
Έργου. 

30% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 100% 

 

Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών 

Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα  
Κριτηρίων Αξιολόγησης. 

Όλα τα επιμέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις 
που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του 
κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη 
βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογείται, με βαθμό, που είναι ακέραιος αριθμός από το 100 
έως το 120, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. 
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Βαθμός κριτηρίου Αιτιολογία 

100 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά ικανοποιεί ακριβώς 
όλους τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών 

101-120 
Όταν η συγκεκριμένη προσφορά υπερκαλύπτει τις 
τεχνικές προδιαγραφές 

 

Ειδικότερα ως προς κάθε κριτήριο, κάθε τεχνική προσφορά χαρακτηρίζεται ως: 

 Απαράδεκτη,  ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της στις 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε 
δεν υφίσταται, είτε θεωρείται ακατάλληλη για το έργο.  

 Ελλιπής, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
στοιχειωδώς τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου.  

 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της 
καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του 
συγκεκριμένου κριτηρίου.  

 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο, όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει 
πλήρως τις προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου 
κριτηρίου και προσφέρει επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για το έργο.  

Η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς του κάθε υποψηφίου προκύπτει ως 
ακολούθως: 

Β.Τ.Π. = (βαθμός κριτηρίου Α x 30%) + (βαθμός κριτηρίου Β x 40%) + (βαθμός 
κριτηρίου Γ x 30%) 

19.7.2. Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή μπορεί να απορρίψει ισχυρισμούς του 
υποψηφίου, οι οποίοι, κατά τη γνώμη της, δεν αποδεικνύονται επαρκώς. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα ειδοποιηθεί σχετικά και αν έχει επιπλέον 
στοιχεία πρέπει να τα προσκομίσει μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Τα αποτελέσματα των 
παρουσιάσεων και των δοκιμών επίδειξης, που τυχόν ζητηθούν, θα ληφθούν υπόψη 
στην αξιολόγηση, σε συνδυασμό με τα κριτήρια αξιολόγησης. 

19.8. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συνέρχεται σε νέα δημόσια συνεδρίαση, για την 
αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», αρμοδίως 
γνωστοποιούμενη και εγγράφως στους υποψηφίους, που συνεχίζουν να 
συμμετέχουν στη διαδικασία. Οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να είναι 
παρόντες δια του νομίμου εκπροσώπου τους κατά την αποσφράγιση. Κατά την εν 
λόγω συνεδρίαση η Επιτροπή αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του κάθε υποψηφίου, αριθμεί και μονογράφει ανά φύλλο τα 
έγγραφα, που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Οι πράξεις αρίθμησης και μονογραφής 
αρκεί να γίνονται από ένα οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής. 

19.9. Αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων. 

19.9.1. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί σε κλειστή συνεδρίασή της 
την Οικονομική Προσφορά κάθε υποψηφίου και προβαίνει στη βαθμολόγησή της. 

19.9.2. Η αξιολόγηση των Οικονομικών Προσφορών των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί 
ως ακολούθως:  
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Η χαμηλότερη Οικονομική Προσφορά (min. Ο.Π.) θα βαθμολογηθεί με 100.  

Κάθε άλλη υψηλότερη Οικονομική Προσφορά (max. Ο.Π.) θα βαθμολογηθεί με τον 
ακόλουθο τύπο: 

Β.Ο.Π. = (min. Ο.Π. / max. Ο.Π.) x 100 

19.10. Η συνολική βαθμολογία θα γίνει με κριτήριο τον εξής μαθηματικό τύπο, όπου: 

Β.Π. = (Β.Τ.Π. x 80%)  + (Β.Ο.Π. x 20%) 

όπου: 

Β.Τ.Π.: Η βαθμολογία που έλαβε η Τεχνική Προσφορά του κάθε υποψηφίου, 
στρογγυλοποιημένη στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

Β.Ο.Π.: Η βαθμολογία που έλαβε η Οικονομική Προσφορά του κάθε υποψηφίου, 
στρογγυλοποιημένη στα δύο δεκαδικά ψηφία. 

Β.Π.: Η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψηφίου, κατόπιν της συσχέτισης των 
βαθμολογίων Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς. 

19.11. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της συγκριτικής τιμής της προσφοράς προς την 
βαθμολογία της.  

Λ = ΣΤΠ / Β.Π. 

Λ : πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  

ΣΤΠ : Συγκριτική τιμή προσφοράς   

Ως συγκριτική τιμή προσφοράς ορίζεται ο λόγος της εκάστοτε οικονομικής 
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ προς το εκτιμώμενο κόστος της σύμβασης: 

ΣΤΠ = Ο.Π. Υποψήφιου Αναδόχου / 59.000€ 

Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, θα ζητείται 
από τον υποψήφιο ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της οικονομικής 
του προσφοράς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 
4412/2006. 

Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική 
τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων αναδόχων, η 
Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση.  

19.12. Η Επιτροπή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από τους απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της 
προσφοράς, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος 

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 το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν υποψήφιο ανάδοχο που έχει υποβάλει δύο ή 
περισσότερες προσφορές 

στ) υπό αίρεση 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

19.13. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους  να διευκρινίζουν ή 
να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει μέσα σε επτά 
(7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους υποψηφίους, 
χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 
πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή 
συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, 
ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των 
εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της παρούσας 
πρόσκλησης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, 
ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων. Η συμπλήρωση ή η 
διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή 
υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, 
αλλά μόνο την διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.   

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους υποψηφίους να διευκρινίσουν, 
μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν 
υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις 
παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η Αναθέτουσα Αρχή 
κρίνει ότι μπορεί να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές. 

19.14. Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή συντάσσει 
Πρακτικό, όπου θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά φθίνουσα 
σειρά του τελικού βαθμού, όπως αυτός προκύπτει από τη συσχέτιση της 
βαθμολογίας των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παρ. 19.11 της παρούσας. Με το Πρακτικό αυτό η Επιτροπή 
προτείνει την ανακήρυξη του πρώτου κατά σειρά αξιολόγησης υποψηφίου ως 
Αναδόχου, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Το Πρακτικό της 
Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του Διαγωνισμού (δικαιολογητικά, 
επιστολές κλπ) που πιθανώς έχει στην διάθεσή της, διαβιβάζονται στο Αρμόδιο 
Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται επί του Πρακτικού και εν 
συνεχεία γνωστοποιεί στους υποψηφίους την απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την ανακήρυξη του Αναδόχου.  
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20. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

20.1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής, η προθεσμία άσκησής 
της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της παρούσας πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.  

20.2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης 
Ενστάσεων), η οποία αποφασίζει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την 
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, δηλαδή πεντακοσίων ενενήντα ευρώ 
(590,00€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται 
με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον 
διοικητικό όργανο.  

20.3. Οι ανωτέρω ενστάσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου 
εκπροσώπου του ενισταμένου στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

21. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

21.1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης της Αναθέτουσας Αρχής 
για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την προβλεπομένη από 
το άρθρο 22 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 

21.2. Ο Ανάδοχος, πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, υποχρεούται να 
προσκομίσει, εντός της ως άνω ίδιας προθεσμίας και προκειμένου να υπογραφεί η 
σχετική Σύμβαση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, που 
εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), όλων 
των δικαιολογητικών του άρθρου 15 της παρούσας πρόσκλησης.  

21.3. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν 
προσέρχεται να την υπογράψει εντός της ταχθείσας από την Αναθέτουσα Αρχή 
προθεσμίας ή δεν προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων 
της σύμβασης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 22 της παρούσας,  ή δεν υποβάλλει, 
πριν την υπογραφή της Σύμβασης, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, 
τότε το Αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, με απόφασή του και ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, θα τον κηρύξει υποχρεωτικά έκπτωτο, 
εφαρμόζοντας αναλόγως τα προβλεπόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/2016, ενώ 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

21.4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση 
προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η Σύμβαση, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

 

22. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

22.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της Σύμβασης θα κληθεί να καταθέσει δύο (2) 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης, συνολικού ποσού ίσου με το 5% της 
συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., διαιρεμένο ποσοστιαίως κατά 50% και 
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50%, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
των Όρων της Σύμβασης στο Παράρτημα Γ΄ της παρούσας. Αφού οι υπηρεσίες είναι 
διαιρετές και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα 
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του 
τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για την σταδιακή 
αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.   

22.2. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε 
κράτος-μέρος της ΣΔΣ (Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων) και έχει το δικαίωμα 
έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορεί, 
επίσης, να εκδοθεί 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά την διάρκεια της εγγύησης επιστρέφουν μετά την λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση Ανάδοχο. Η ως άνω Εγγυητική Επιστολή συντάσσεται στα 
Ελληνικά ή συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην Ελληνική. 

22.3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα 
Αρχή προς την οποία απευθύνεται, δ) τον αριθμό της εγγύησης ε) το ποσό που 
καλύπτει η εγγύηση στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και την διεύθυνση της 
Αναθέτουσας Αρχής ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως και ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της παρούσας 
πρόσκλησης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 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 της Αναθέτουσας 
Αρχής και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης    

22.4. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Αναδόχου επιστρέφεται σε αυτόν μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του Έργου. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του 
εκπρόθεσμου.   

22.5. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα θα ορίζει. 

 

23. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

23.1. Η παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου της παρούσας, θα γίνεται από την 
Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και Εργασιών της ΓΓΕΕ, η οποία θα είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και επίβλεψη των εργασιών του Αναδόχου, για την έγκριση και 
παραλαβή όλων των Παραδοτέων και για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων, 
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κατόπιν ελέγχου τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών. Οποιαδήποτε έγγραφα 
σχετικά με την πορεία παροχής των υπηρεσιών της παρούσας ή αναγκαία προς 
εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου απευθύνονται προς την 
Ε.Π.Υ.Ε.. 

23.2. Ο έλεγχος για την πορεία υλοποίησης του Έργου, οι παραλαβές (ποιοτικές και 
ποσοτικές) των Παραδοτέων κάθε φάσης του Έργου, καθώς επίσης η αντίστοιχη 
βεβαίωση κατά φάση υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών έως την ολοκλήρωση 
του Έργου, θα διενεργούνται από την Ε.Π.Υ.Ε.. Η Ε.Π.Υ.Ε. θα συντάσσει πρωτόκολλα, 
κατά φάση εκτέλεσης, ένα αντίγραφο των οποίων θα παραδίδει στον Ανάδοχο. 

23.3. Παραλαβή και αποδοχή Παραδοτέων κατά φάση εκτέλεσης του Έργου. 

23.3.1. Ο Ανάδοχος θα παραδίδει στην Ε.Π.Υ.Ε. κάθε ένα Παραδοτέο από τα προβλεπόμενα 
στη Σύμβαση, κατά τα επιμέρους χρονικά διαστήματα παράδοσης που 
προβλέπονται στην Προσφορά του, η οποία είναι δεσμευτική γι’ αυτόν. 

23.3.2. Η Ε.Π.Υ.Ε. θα συντάσσει, το αντίστοιχο, κατά φάση εκτέλεσης του Έργου, 
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του Παραδοτέου ή του συνόλου των 
Παραδοτέων της συγκεκριμένης φάσης. Εν συνεχεία και εντός χρονικού 
διαστήματος έξι (6) ημερών, η Ε.Π.Υ.Ε. μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να υποβάλει 
εγγράφως στον Ανάδοχο παρατηρήσεις, σχετικά με το περιεχόμενο του Παραδοτέου 
ή του συνόλου των Παραδοτέων της συγκεκριμένης φάσης, υποδεικνύοντας τις 
τυχόν ελλείψεις που πρέπει να συμπληρωθούν και τις τυχόν διορθώσεις, 
τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 

23.3.3. Στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Π.Υ.Ε. υποβάλλει εγγράφως παρατηρήσεις, κατά 
τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει, εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) ημερών, να 
προβεί σε όλες εκείνες τις συμπληρώσεις των ελλείψεων, να πραγματοποιήσει τις 
υποδεικνυόμενες από την Ε.Π.Υ.Ε. διορθώσεις, τροποποιήσεις ή και βελτιώσεις και 
να παραδώσει εκ νέου το Παραδοτέο ή το σύνολο των Παραδοτέων της 
συγκεκριμένης φάσης. 

23.3.4. Εν συνεχεία, η Ε.Π.Υ.Ε. ελέγχει, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερών, 
αφενός εάν ο Ανάδοχος έχει ενσωματώσει στο/α Παραδοτέο/α τις παρατηρήσεις, 
που ενδεχομένως υποβλήθηκαν από αυτήν κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, και 
αφετέρου οτιδήποτε άλλο κρίνει σκόπιμο στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου. 
Κατόπιν των ανωτέρω το κάθε παραδοτέο καθίσταται οριστικά αποδεκτό και 
συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του Παραδοτέου ή του συνόλου των Παραδοτέων της συγκεκριμένης φάσης. 

23.3.5. Στην περίπτωση κατά την οποία η Ε.Π.Υ.Ε. δεν κοινοποιήσει τις έγγραφες 
παρατηρήσεις της κατά τα ως άνω αναφερόμενα και εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος, θεωρείται ότι το Παραδοτέο ή το σύνολο των Παραδοτέων 
της συγκεκριμένης φάσης έχει γίνει οριστικά αποδεκτό και το πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής καθίσταται οριστικό. 

23.3.6. Το χρονικό διάστημα από την προσωρινή μέχρι την οριστική παραλαβή του κάθε 
Παραδοτέου, προσμετράται στη συνολική διάρκεια της Σύμβασης που θα 
υπογραφεί με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του Έργου. 

23.4. Οριστική παραλαβή του Έργου. 

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Παραδοτέου ή του συνόλου 
των Παραδοτέων της τελευταίας φάσης, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, 
συντελείται η ολοκλήρωση του Έργου και πραγματοποιείται η οριστική ποιοτική και 
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ποσοτική παραλαβή αυτού. Τα ανωτέρω θα πιστοποιήσει η Ε.Π.Υ.Ε. με το 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του συνόλου του Έργου. 

23.5. Ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου του Έργου και 
παραλαβής των Παραδοτέων είναι δυνατό να καθοριστούν με τη Σύμβαση. 

 

24. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

24.1. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και το αντικείμενο 
του έργου θα δίδονται στο τηλέφωνο 210 9098360 (κα. Παπαπετροπούλου) μέχρι 
και την 01/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ.  

24.2. Σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα 
τηλέφωνα 210-9098468 και 210-9098471 (κα. Ανδρικοπούλου και κα. 
Κουτσολιάκου) μέχρι και την 01/09/2016 και ώρα 12:00 μ.μ. Προς  διευκόλυνση της 
διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με e-mail, στην 
διεύθυνση chry.andrikopoulou@minpress.gr και akoutsol@minpress.gr, χωρίς όμως 
η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους από την υποχρέωση να 
υποβάλλουν τα ερωτήματα με επιστολή ή με fax 210 9098453  εντός οριζόμενης 
προθεσμίας. 

 

25. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση 
ή την εφαρμογή της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα καταβάλλουν κάθε 
προσπάθεια για την εξώδικη επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών.  

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, 
αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

 

               ME ENTOΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
                                                         Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
                                                                    

                                                 Ελευθέριος Κρέτσος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κωδικοποίηση του συνόλου της νομοθετικής και κανονιστικής 
ύλης, η οποία διέπει τους ακόλουθους τομείς – δραστηριότητες που εντάσσονται στις 
αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας: 

1. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

2. Οργάνωση και λειτουργία Γραφείων Τύπου 

3. Προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 

Η νομοθετική ύλη περιλαμβάνει καταστατικές διατάξεις, νόμους, υπουργικές αποφάσεις, κ.λπ. 
καθώς και αποφάσεις δικαστηρίων – νομολογία σε εθνικό και ευρωπαϊκό / διεθνές επίπεδο. 
Μέσω της κωδικοποίησης επιδιώκεται η συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση των 
νομοθετικών κειμένων και κανονιστικών διατάξεων ανά τομέα όπως περιγράφεται ανωτέρω, 
καθώς και της λοιπής ύλης που οριοθετεί το πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των ειδικότερων 
σχετικών νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων ώστε να 
καταστεί δυνατή η απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας.  

 

Στο πλαίσιο αυτό το έργο θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω Φάσεις: 

 Φάση Α. Καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 Φάση Β. Αξιολόγηση – προτάσεις ανάπλασης της υφιστάμενης νομοθεσίας ανά τομέα 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

 

Πιο αναλυτικά: 

Φάση Α. Καταγραφή της υφιστάμενης νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

Στόχος της φάσης αποτελεί η ανάκτηση από τη Γενική Γραμματεία και η συλλογή του συνόλου 
των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων που ισχύουν και αφορούν τόσο άμεσα, όσο και 
έμμεσα τους επιλεγμένους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας και έχουν ως πηγή τους τόσο το ελληνικό δίκαιο, όσο και το ευρωπαϊκό δίκαιο ή 
διεθνείς συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η Ελλάδα. Η συλλογή της εθνικής νομοθεσίας θα 
γίνει σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία, η οποία θα παραδώσει στον Ανάδοχο τα κείμενα 
της εθνικής νομοθεσίας προς ταξινόμηση, και επεξεργασία  

 

Φάση Β. Αξιολόγηση – προτάσεις ανάπλασης της υφιστάμενης νομοθεσίας ανά τομέα 
αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 

Σκοπός της Φάσης αποτελεί η αξιολόγησης και η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων 
ανάπλασης της κωδικοποιούμενης ύλης. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος θα αξιολογήσει τις 
συνέπειες των ρυθμίσεων και στη βάση αυτής της αξιολόγηση είναι κυρίως η υποβολή 
προτάσεων «ανάπλασης» (recast) της βασικής ρύθμισης του κανόνα δικαίου, αποδίδοντάς τον 
είτε τροποποιημένο, είτε εντελώς νέο. 

Προς τούτο ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη του ότι η καλή ρύθμιση πρέπει:  
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 να χρειάζεται για να εξυπηρετεί σαφώς προσδιορισμένους στόχους της παρούσας 
προτεινόμενης Πράξης και να είναι αποτελεσματική στην επίτευξη αυτών των στόχων,  

 να έχει ισχυρή νομική βάση,  

 να ελαχιστοποιεί το κόστος και τις παράπλευρες επιπτώσεις,  

 να είναι σαφής, απλή και πρακτική για τους χρήστες,  

 να είναι σύμφωνη με άλλους κανονισμούς και πολιτικές για τον τομέα που αφορά το 
παρόν έργο. 

 

Παραδοτέα του Έργου - Χρονοδιάγραμμα 

Το έργο του αναδόχου έχει διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει κατά την εκτέλεση των εργασιών του και σε χρόνους που 
προσδιορίζονται στη συνέχεια, τα ακόλουθα παραδοτέα 

 

Τίτλος 
Παραδοτέου 

Περιγραφή Χρόνος 
Υποβολής 

Π1: Υφιστάμενη 
νομοθεσία και 
νομολογία των 
επιλεγμένων 
τομέων 
αρμοδιότητας της 
Γενικής 
Γραμματείας 
Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας 

Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει: 

 την επεξεργασία της νομοθετικής ύλης που θα 
παραδοθεί στον Ανάδοχο από τη Γενική 
Γραμματεία και θα αφορά στην εθνική 
νομοθεσία (νόμος, υπουργικές αποφάσεις, 
κοινές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους),  

 τη συλλογή της νομολογίας των ακυρωτικών 
δικαστηρίων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο 
που αφορά στους υπό εξέταση τομείς 

 τη συλλογή κανονιστικών αποφάσεων των 
οργάνων της Ε.Ε. που αφορούν στους υπό 
εξέταση τομείς 

 την ταξινόμηση της νομοθετικής ύλης κατά πηγή 
δικαίου και θεματική περιοχή 

Σε τρεις (3) 
μήνες από την 
έναρξη του 
έργου  

Π2: Τεύχος 
Αξιολόγησης –
Προτάσεις 
ανάπλασης της 
νομοθετικής και 
κανονιστικής ύλης 
των υπό εξέταση 
τομέων 
αρμοδιότητας της 
Γενικής 
Γραμματείας 
Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας 

Το παραδοτέο θα αξιολογήσει το βαθμό συνάφειας 
των υφιστάμενων ανά τομέα ρυθμιστικών κειμένων. 
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα οδηγήσει  

 στη διατύπωση προτάσεων για την ορθή 
κωδικοποίηση της νομοθετικής και κανονιστικής 
ύλης των υπό μελέτη τομέων και  

 στην ανάλυση επιπτώσεων των υφιστάμενων 
ρυθμίσεων 

Σε τέσσερις (4) 
μήνες από την 
έναρξη του 
έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας 

Κατάστημα 

Διεύθυνση 

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

        Ημερομηνία Έκδοσης 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63 
Καλλιθέα Αττικής.  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ………………………………..ΓΙΑ ΠΟΣΟ χιλίων εκατόν 
ογδόντα ευρώ (1.180,00€) (2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α., για το 
σύνολο του αντικειμένου του παρόντος Συνοπτικού Διαγωνισμού). 

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των χιλίων εκατόν ογδόντα ευρώ (1.180,00€) (2% 
επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.) υπέρ τ…..  
………………………………………… Διεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για τη συμμετοχή τ… στη 
διαδικασία Συνοπτικού Διαγωνισμού που διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Επικαιροποίηση 
της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ……….. Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος με ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού την _____________, την οποία 
ήδη γνωρίζουμε. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί 
ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 
νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, 
παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την 
……………………………………….(120 μέρες από την επομένη ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών) εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό 
έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την 
εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο αντίστοιχο έγγραφό σας. Σε περίπτωση 
όμως που κατακυρωθεί η σύμβαση σε αυτόν για τον οποίο εγγυόμαστε, ισχύει μέχρι την 
αντικατάστασή της με εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως των όρων της σχετικής σύμβασης 
που θα υπογραφεί ή των επιστολών που θα ανταλλαγούν στη θέση της. 
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 

Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτήν, διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από 
αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας  

Κατάστημα 

Διεύθυνση  

Ταχ. Κώδικας 

Τηλέφωνο 

Φαξ 

        Ημερομηνία Έκδοσης 

Προς 

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63 
Καλλιθέα Αττικής.  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ.   ……………………………….. ΓΙΑ ΠΟΣΟ (ολογράφως) 
(αριθμητικώς €) (50% του 5% της συμβατικής αξίας της προσφερόμενης υπηρεσίας χωρίς 
Φ.Π.Α)   

Έχουμε την τιμή να σας γνωστοποιήσουμε ότι, εγγυώμεθα δια της παρούσας επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, και ως πρωτοφειλέτες, παραιτούμενοι κάθε ένστασης 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………(ολογράφως) (€…………) υπέρ τ….  
…………………………………… Διεύθυνση ……………………., ΤΚ …………, για την Πιστή Εφαρμογή και Καλή 
Εκτέλεση εγγυώμεθα των Όρων της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας ανά τομέα αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας», Π1: Υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία των 
επιλεγμένων τομέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας / 
Π2: Τεύχος Αξιολόγησης –Προτάσεις ανάπλασης της νομοθετικής και κανονιστικής ύλης των 
υπό εξέταση τομέων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας 
βάσει της υπ’ αριθμ. …………………………………….. Απόφασης κατακύρωσης και για οποιαδήποτε 
απαίτηση σας που πηγάζει από την ανωτέρω Σύμβαση. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί 
ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το 
νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, 
παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την …………………(3 μήνες 
μετά τον συμβατικό χρόνο λήξης της σύμβασης) εκτός εάν πριν την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης υποβληθεί από εσάς σχετικό έγγραφο για παράταση ισχύος της εγγύησης, οπότε 
υποχρεούμαστε να παρατείνουμε την εγγύηση μέχρι την ημερομηνία που θα αναφέρεται στο 
αντίστοιχο έγγραφό σας.  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων, που έχει καθορίσει το Υπουργείο Οικονομικών στην Τράπεζά μας. 
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Η παραπάνω εγγύηση, όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή, διέπεται από τους 
Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, που τυχόν προκύψουν από 
αυτήν, είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

__ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

ΔιεύθυνσηΚατοικίας:    

    

    

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος 
Τίτλος  

Πτυχίου 
Ειδικότητα 

Ημερομηνία 
Απόκτησης Πτυχίου 

 

 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  

(στο προτεινόμενο, από τον Υποψήφιο 
Ανάδοχο, 

σχήμα διοίκησης Έργου) 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Έργο Εργοδότης 
Θέση1 και 

Καθήκοντα στο 
Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ2 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

 

                                                 
1. Ως θέση ενδεικτικά ανφέρονται: manager, consultant, business expert κλπ. 
2. Ανθρωπομήνες απασχόλησης-δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης 

στο έργο  
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