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Διακήρυξη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για τη 
Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν 

επαναδιαγωνισμού, για την παροχή: «Υπηρεσιών Συμβουλευτικής & 
Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα 

Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου
TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής 
Πληροφορίες: Μαρία Μπουρδανιώτη
Τηλέφωνο: 210 9098 458
e-mail: m.bourdanioti@mindigital.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τίτλος Σύμβασης:

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επιστημονικής 
Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)

Θεματικές Περιοχές 
Σύμβασης:

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση 
διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα 
για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων 
για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων και του 
διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, 
διαδικασίες ή ρυθμιστικά κείμενα.

Συνολική 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη 

της σύμβασης:

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Συμφωνίας 
Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 10.599.150,59 €, μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των  
13.142.946,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

CPV: CPV 75120000-3 «Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών» 
και συμπληρωματικά 
CPV: 73200000-4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα έρευνας και ανάπτυξης»
CPV: 72221000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
επιχειρησιακής ανάλυσης 

mailto:m.bourdanioti@mindigital.gr
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4727/2020 «Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Κώδικας Ηλεκτρονικών 
Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 184).

2. Το Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), ιδίως το άρθρο 45, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Β’ του ν. 4674/2020 «Στρατηγική 
αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και ισχύει (Α’ 53).

3. Το Ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019).

4. Το Ν.4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

5. Το Ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

CPV: 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: 
παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και 
υποστήριξη 

Κριτήριο Ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Ημερομηνία Αποστολής της 
προκήρυξης στην ΕΕ:  Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Ημερομηνία Ανάρτησης της 
προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

Ημερομηνία Ανάρτησης της 
προκήρυξης στη Διαύγεια: Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
Καταληκτική Ημερομηνία 
Ηλεκτρονικής Υποβολής 

των προσφορών: Τρίτη, 25 Μαΐου 2021
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής 

Αποσφράγισης των 
προσφορών: Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021
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6. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,(Α’ 147), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021 
«Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων 
συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και 
άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36).

7. Το Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), εκτός της παρ.10 του Α.28, της παρ.6 του Α.48 και της 
παρ.5 του Α.70 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 
διατάξεων του Π.Δ.318/1992 και λοιπές ρυθμίσεις».

9. Το Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-7-2013) άρθρο 64 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος. 
10. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές».

11. Το Ν.4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως 
αντικαταστάθηκε από το N.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

12. Το Ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων».

13. Το N.3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 

14. του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» 

15. της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα “Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, 

16. Το Ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
17. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
18. Το Ν.2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α) «Πνευματική ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα».
19. Το Π.Δ. 81/2019 (Α’ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων».

20. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

21. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

22. Το Π.Δ. 40/2020 (Α’ 85) «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».
23. To Π.Δ. 3/2021 «Μεταφορά Υπηρεσιών και Αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και                               

Μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄3)
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24. Το Π.Δ. 39/2017» (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

25. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
26. Το Π.Δ. 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
27. Το άρθρο 90 του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει.
28. Τη με αριθ. πρωτ. 57654/22.5.2017 (ΦΕΚ Β/1781/23-5-2017) απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

29. Τη με αριθμ. 56902/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924/Β/2-6-2017) Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

30. Την υπ’ αριθμ. 1191/14-03-2017 ΚΥΑ (Β’ 969) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν.4412/2016 (Α’ 147)».

31. Την αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ/1217 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού - Οικονομικών “Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020” (Β’ 2784).

32. Την αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης 
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 
2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί 
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”» (Β’ 5968).

33. Την υπ’ αριθμ. 20977/2007 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 3414/2005» (Β’ 1673).

34. Την υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
θέμα: «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (Β’ 1590).

35. Την υπ’ αριθμ. Υ6/2019 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

36. Την υπ’ αριθμ. 3975/2020 (Β’ 4322) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ορισμός Υπουργού 
ως αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη κατ’ άρθρο 37 παρ.2 και 3 του ν.4622/2019 (Α’ 133)».

37. Την υπ’ αριθ. 187/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 524) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Επικρατείας «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

38. Την υπ’ αριθ. 719/2019 (Β’ 3540) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του 
δικαιώματος υπογραφής ‘Με εντολή Υπουργού’ στο Γενικό Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

39. Την υπ’ αριθμ. 15660 ΕΞ 2020/15.06.2020 (Β’ 2747) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών βάσει του 
άρθρου 45 του ν.4635/2019 (Α  167)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄ αριθμ. 466 
ΕΞ 2021/15-01-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β΄81).
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40. Την υπ΄ αριθ. 465 ΕΞ 2021/8-01-2021 (Β΄ 82) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
«Συγκρότηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε από 
τις περ. 1 και 2 του άρθρου 80 του ν. 4674/2020 (Α΄53) και ισχύει».

41. Την υπ’ αριθμ. 2628/2019 (Β’ 4201) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας «Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” (ΕΠ ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
διαχείρισης για Πράξεις του».

42. Την υπ' αριθμ. 98088/30-9-19 (Β’ 3780) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Επικρατείας «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ- ΤΠΕ)».

43. Την με α.π. 864-A’/02.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΗΙΔ46ΜΠΥΓ-64Λ) Πρόσκληση με κωδ. 03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 
4267, εκδ. 1/0) και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» για την 
υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», Άξονες 
Προτεραιότητας 1 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της 
αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στις 11 περιφέρειες», 2 
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσματικότητας του Δημοσίου Τομέα στην ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» και 3 «Διοικητική και 
οργανωτική μεταρρύθμιση για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του 
Δημοσίου Τομέα στο ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».

44. Την με α.π. 1596/23.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΣΛΝ46ΜΠΥΓ-Ξ5Η) 1η τροποποίηση της Πρόσκλησης με 
κωδ. 03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 4267, εκδ. 2/0) και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)».

45. Την με α.π. 95/20.01.2021 (ΑΔΑ: 9Ν5Ψ46ΜΠΥΓ-93Θ) Ορθή Επανάληψη ως προς τον αριθμό 
πρωτοκόλλου της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης με κωδ. 03_ΜΔΤ (α/α ΟΠΣ: 4267, εκδ. 
3/0) και τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)».

46. Την υπ’ αριθ. 404/16-3-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΣΟ46ΜΠΥΓ-ΗΔΥ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με 
θέμα: «Ένταξη της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με Κωδικό 
ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

47. Τη ΣΑ Ε4631 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (αριθμ. πρωτ. 34148/22-03-2021 και 
ΑΔΑ: 6ΝΣΖ46ΜΤΛΡ-ΣΤΗ) με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων 2020 της πράξης: «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών» με Κωδικό 
αριθμό 2021ΣΕ46310000.

48. Τη δημόσια διαβούλευση που διενεργήθηκε μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για χρονικό διάστημα από 
19/10/2020 έως και 05/11/2020 η οποία έλαβε μοναδικό αριθμό 20DIAB000013801.

49. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5394 ΕΞ 2021 25/02/2021 έγκριση αιτήματος εξαίρεσης της Γενικής 
Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών από την απαγόρευση του 
άρθρου 88 του ν. 4727/2020 για την προμήθεια λογισμικού, όπως αυτό περιγράφεται στο 
σχετικό αίτημα του φορέα. 

50. Την υπ’ αριθμ. 224/12-2-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με την οποία εγκρίθηκε το τεύχος της 
διακήρυξης για την πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»  με κωδικό 
MIS 5074446.

51. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και λοιπές 
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
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παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού 
και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμοι, ΠΔ, ΥΑ) και ερμηνευτική εγκύκλιος 
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοιχτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας-τιμής, σε ΕΥΡΩ, για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο, για την παροχή «Υπηρεσιών 
Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, όπως περιγράφεται 
αναλυτικά στην παρούσα διακήρυξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: 
CPV: 75120000-3 «Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών και συμπληρωματικά»
CPV: 73200000-4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης»
CPV: 72221000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης»
CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Συμφωνίας - Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των δέκα εκατομμυρίων 
πεντακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών 
(10.599.150,59€), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και 
δεκατεσσάρων λεπτών (2.543.796,14 €), ήτοι δέκα τρία εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο 
χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (13.142.946,74€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

Η Συμφωνία-Πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή, χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα».
Οι δαπάνες της σύμβασης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον 
κωδικό πράξης MIS/(ΟΠΣ): 5074446 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ : 2021ΣΕ46310000 
Φορέας Χρηματοδότησης: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑ. Ε4631.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου και των απαιτήσεων της σύμβασης δίνονται στα 
κεφάλαια και στα παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών και όχι για μέρος αυτών. 
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
συστήματος, σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
δημοσίευση, μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παρακάτω, στην Ελληνική γλώσσα.

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
(Συστημικός α/α 

διαγωνισμού:
108942)

Τρίτη,
 20 Απριλίου 2021

Τρίτη, 
25 Μάϊου 2021 και 

ώρα 17:00μμ

Δευτέρα, 
31 Μαΐου 2021 και 

ώρα 10:00πμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα κάτωθι Κεφάλαια και Παραρτήματα 
του παρόντος τεύχους της Διακήρυξης, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της:

- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
- ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Οδηγίες συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκτελεστικών 
Συμβάσεων
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς της Συμφωνίας Πλαίσιο και των 
εκτελεστικών Συμβάσεων
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Υπόδειγμα Σύμβασης Συμφωνίας - Πλαίσιο
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Εκτελεστικών Συμβάσεων
-       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII Συνημμένο ΕΕΕΣ

                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

                            ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

http://www.promitheus.gov.gr/
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Συνημμένο: Το τεύχος Διακήρυξης.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
- Γραφείο κ. Υπουργού Επικρατείας
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
- Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
- Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου 
- Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ 

«Υπηρεσιών  Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το 
Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», 

Υποέργο 1 της πράξης με τίτλο «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»

CPV: 75120000-3 «Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών και 
συμπληρωματικά»

CPV: 73200000-4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας 
και ανάπτυξης»

CPV: 72221000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής 
ανάλυσης»

CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή 
συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Προϋπολογισμός: 13.142.946,74 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24%

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 31 Μαΐου 2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 25 Μαΐου 2021

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 

Τομέα».

ΑΘΗΝΑ, 2021
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνοπτικά Στοιχεία Συμφωνίας Πλαίσιο

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας
Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών

ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Υπηρεσίες για τη Συμβουλευτική και Επιστημονική 
Υποστήριξη για  το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή 

CPV

CPV: 75120000-3 «Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών» και 
συμπληρωματικά και συμπληρωματικά 

CPV: 73200000-4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε 
θέματα έρευνας και ανάπτυξης»

CPV: 72221000-0 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών 
επιχειρησιακής ανάλυσης»

CPV: 72000000-5 «Υπηρεσίες τεχνολογίας των 
πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, 
Διαδίκτυο και υποστήριξη»

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός Διαγωνισμός για τη σύναψη 
Συμφωνίας - Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν 
επαναδιαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 

ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της Συμφωνίας Πλαίσιο 
ανέρχεται στο ποσό των 10.599.150,59€, μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι στο ποσό των  
13.142.946,74€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η Συμφωνία-Πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που 
βασίζονται σε αυτή χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 
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Οι δαπάνες της σύμβασης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό της 
πράξης MIS/ΟΠΣ: 5074446 και κωδικό ενάριθμου 
ΣΑΕ:2021ΣΕ46310000

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωδ. ΣΑ. Ε4631.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Η χρονική διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο ορίζεται σε 36 
μήνες από την υπογραφή της και το αργότερο μέχρι την  31η 
Δεκεμβρίου 2023, εκτός εάν παραταθεί το χρονικό όριο 
επιλεξιμότητας προς συγχρηματοδότηση των δαπανών του 
έργου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να ζητήσουν 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και δέκα πέντε 
(15) ημέρες προ της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής 
προσφορών, ήτοι έως τις 10/05/2021. Τα ανωτέρω 
αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο 
του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω 
προθεσμίας δεν εξετάζονται. Η Δ/νση Προμηθειών και 
Διοικητικής Μέριμνας θα απαντήσει ταυτόχρονα και 
συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
εντός του ανωτέρω διαστήματος και σε όλους όσους έχουν 
εγγραφεί στο Σύστημα και ενδιαφέρονται για τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να 
απευθύνονται, αποκλειστικά μέσω του Συστήματος, στη 
Δ/νση Προμηθειών και Διοικητικής Μέριμνας. Κανένας 
Οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Υπηρεσίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρίτη, 20 Απριλίου 2021

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00μμ

ΤΟΠΟΣ& ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4155/13, όπως έχει τροποποιηθεί με τον 
Ν.4412/2016 και στην 56902/215/019.05.2017 (ΦΕΚ 1924 Β 
02.06.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς προσκομίζονται υποχρεωτικά από 
τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του 
διαγωνισμού και με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΟΥΝ», τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Ενδεικτικά 
προσκομίζεται η εγγυητική επιστολή, τα πρωτότυπα έγγραφα, 
τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
επικύρωση από δικηγόρο καθώς και έγγραφα που φέρουν την 
σφραγίδα της Χάγης (Apostile). Δεν προσκομίζονται στοιχεία 
και δικαιολογητικά που φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όσα στοιχεία και δικαιολογητικά μπορούν βάσει 
του ν.4250/2014 να γίνουν αποδεκτά ως αντίγραφα των 
πρωτοτύπων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία 
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν 
γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες 
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες 
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των 
προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα για την κατάρτιση της σύμβασης 
υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη 
σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα 
ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
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Αν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την προβλεπόμενη από την διακήρυξη 
ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. 
βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι κ.λπ.) αυτή θα αναβληθεί για την ίδια ημέρα και 
ώρα της επόμενης εβδομάδας και αν αυτή είναι αργία την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα σύμφωνα 
με την παρ.4 του άρθρου 37 του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση αυτή, η αναθέτουσα αρχή 
ενημερώνει μέσω ΕΣΗΔΗΣ όλους τους οικονομικούς φορείς που έχουν υποβάλει προσφορά για την 
αναβολή και την ημέρα και την ώρα της νέας ημερομηνίας αποσφράγισης. Σε περίπτωση που 
υφίσταται κώλυμα και κατά την νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως 
άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 
αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών (άρθρο 16 της αριθμ. 56902/215/2-6-
2017 απόφασης). Ειδικότερα, στις περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. αυτή 
πιστοποιείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης και, στη συνέχεια, με αιτιολογημένη απόφασή της, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει 
τα της συνέχειας του διαγωνισμού.

προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Δευτέρα, 31 Μαϊου 2021 και ώρα 10:00πμ
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1 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών/Διεύθυνση Προμηθειών και Διοικητικής 
Μέριμνας/Τμήμα Διαγωνισμών και Συμβάσεων

Ταχυδρομική διεύθυνση Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου
Πόλη Αθήνα (Καλλιθέα)
Ταχυδρομικός Κωδικός 101 63
Χώρα Ελλάδα 
Κωδικός ΝUTS EL304
Τηλέφωνο 210 9098458 (για τη διαδικασία) 210 9098176 και 167 

(για τις τεχνικές προδιαγραφές)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο m.bourdanioti@mindigital.gr, 

e.simatou@mindigital.gr, ma.saraki@mindigital.gr, 
p.aliferi@mindigital.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες:
Για τη διαδικασία διεξαγωγής:
Για τις τεχνικές προδιαγραφές:

Μαρία Μπουρδανιώτη
Σιμάτου Έλλη, Μαρίνα Σαράκη, Παναγιώτα Αλιφέρη.

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) https://mindigital.gr/

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο είναι φορέας της 
Κεντρικής Κυβέρνησης (Κεντρική Διοίκηση).

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι γενικές δημόσιες υπηρεσίες και πιο 
συγκεκριμένα η εφαρμογή της ψηφιακής διακυβέρνησης και της απλούστευσης των διαδικασιών σε 
όλο το φάσμα του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ.40/2020.

Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
γ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επιπλέον διαθέσιμα στην ακόλουθη διαδρομή: 
https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis στον ιστότοπο του Υπουργείου: 
www.mindigital.gr

mailto:e.simatou@mindigital.gr
https://mindigital.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis
http://www.mindigital.gr/
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας – Χρηματοδότηση – Αντικείμενο Συμφωνίας Πλαίσιο 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/16, σε κανονική 
προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 
της παρούσας σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσίευση και με 
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Χρηματοδότηση της συμφωνίας - πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και 
Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) και η Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ 
4631.
Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή, χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα».
Οι δαπάνες της σύμβασης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον 
κωδικό της πράξης MIS/ΟΠΣ 5074446 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ 2021ΣΕ46310000, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 404/16-3-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 34148/22-03-2021 ένταξη της πράξης στο ΠΔΕ 2021.

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας - πλαίσιο

1.2.1 Αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο
Σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών- επιστημονικών 
υπηρεσιών όσον αφορά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην υποστήριξη της 
αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας 
από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και την ουσιαστική προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και 
διοικητικές διαδικασίες

Με την απλούστευση  των διαδικασιών και τη μέτρηση διοικητικών βαρών στους τομείς πολιτικής 
που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, εξασφαλίζεται ο μετασχηματισμός της εμπειρίας των πολιτών και των 
επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαισίου αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών και 
επιστημονικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών για δυο Θεματικές Περιοχές:

http://www.promitheus.gov.gr/
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Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των 
φορέων του Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι διοικητικές διαδικασίες αποτελούν μια αλληλουχία δράσεων και ενεργειών, οι οποίες διενεργούνται 
είτε διαδοχικά είτε παράλληλα, προκειμένου να παραχθεί ένα διοικητικό αποτέλεσμα ή προϊόν προς 
έναν πολίτη ή μια επιχείρηση. Το παραχθέν αποτέλεσμα ή προϊόν σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας 
υποχρέωσης ή την άσκηση ενός δικαιώματος από τον πολίτη ή την επιχείρηση, στο βαθμό που αυτά 
καθορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Οι 
Διοικητικές Διαδικασίες περιλαμβάνουν τα ενδιάμεσα βήματα, όπως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, 
άδειες, άλλοι τύποι εγγράφων, νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πληροφόρησης από τον 
πολίτη στη διοίκηση και αντίστροφα, που απαιτούνται για την τελική παροχή μιας υπηρεσίας στον 
πολίτη ή την επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις, όπου η διοικητική διαδικασία δεν έχει ως στόχο την παροχή ενός αποτελέσματος 
ή προϊόντος προς πολίτη ή επιχείρηση, αλλά σχετίζεται με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
της Δημόσιας Διοίκησης, τότε γίνεται λόγος για ενδο-διοικητικές διαδικασίες. 

Αυτές οι διοικητικές διαδικασίες συνεπάγονται τη δράση της δημόσιας διοίκησης (προετοιμασία 
εντύπων, ανάλυση πληροφοριών που λαμβάνουν, λήψη αποφάσεων κτλ.). Απαιτούν επίσης τη 
δράση των ρυθμιζόμενων υποκειμένων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για πολίτες (λήψη 
εντύπων, συμπλήρωση, υποβολή αιτήσεων για άδειες, αναφορά απαιτούμενων πληροφοριών, 
τήρηση κάθε είδους διατυπώσεων κτλ.).

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, 
διαδικασίες ή ρυθμιστικά κείμενα. 

Η Θεματική Περιοχή 2 θα επικεντρωθεί στην ποσοτική αποτύπωση των υφιστάμενων ή 
απλουστευμένων   διαδικασιών ώστε να συμβαδίζει με την πολιτική για το Παρατηρητήριο της 
Γραφειοκρατίας. Οι μετρήσεις διοικητικών βαρών θα γίνουν με συγκεκριμένη μεθοδολογία, κοινής 
ευρωπαϊκής αποδοχής, η οποία αποτελεί και το βασικό εργαλείο ποσοτικής αποτίμησης που 
χρησιμοποιεί η ελληνική δημόσια διοίκηση κατά τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία (Impact 
Assessment)

Οι δράσεις της Θεματικής Περιοχής 2 αποσκοπούν στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων 
του εκάστοτε επιλεγμένου τομέα με προτεραιότητα στα πεδία για τα οποία έχει προηγηθεί 
απλούστευση, με την εφαρμογή προσαρμοσμένων διεθνών δοκιμασμένων μεθοδολογιών, εργαλείων 
και μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και της πλέον κατάλληλης μεθοδολογίας 
απλούστευσης καθώς και για τον συνολικό εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Η οποιαδήποτε τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή 
υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους χρειάζεται να εκπονείται με 
τη συμμετοχή όσων επηρεάζονται (πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρήσεις). Η διαρκής εμπλοκή 
(engagement) και πληροφόρηση των πολιτών ή των επιχειρήσεων με προσβάσιμο και φιλικό προς 
το χρήστη τρόπο για κάθε διοικητική διαδικασία που θα βελτιώσει την εξυπηρέτησή του με όφελος 
για όλους, αποτελεί σημαντική επιδίωξη των δράσεων της εν λόγω θεματικής ενότητας. 
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Η Θεματική Περιοχή 1 : Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων 
του Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις. Η Θεματική αυτή Περιοχή καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους τομείς 
πολιτικής που θέτει κατά προτεραιότητα η ΓΓΨΔ & ΑΔ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος 
Απλούστευσης Διαδικασιών και βάσει των οποίων υπογράφει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια 
Συνεργασίας με τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς πολιτικής . 

Οι τομείς πολιτικής που χρήζουν παρεμβάσεων απλούστευσης και τίθενται σε προτεραιότητα από τη 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι όσοι 
συμπεριλαμβάνονται στη διεθνή ταξινόμηση με την ονομασία Codification of Functions οf 
Government (Gofog) του ΟΗΕ όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και σε κάθε περίπτωση στο 
πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού του ΕΠΑΔ, όπως αυτός εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν.4635/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. του Κεφαλαίου Α’ του 
Μέρους Β’ του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και τις εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 2020/2747 
& ΦΕΚ Β΄2021/81):
 

GOVERNMENT BROAD 
OBJECTIVE (DIVISION) 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

SUB-ITEMS 
ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

GENERAL PUBLIC SERVICES 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, 
external affairs; foreign economic aid; general services; 
basic research; R&D related to general public services; 
general public services n.e.c.; public debt transactions, 
transfers of a general character between different levels of 
government.

Εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα, οικονομικές και 
δημοσιονομικές υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις, εξωτερική 
οικονομική βοήθεια, γενικές υπηρεσίες, βασική έρευνα, 
έρευνα & ανάπτυξη σχετική με γενικές δημόσιες υπηρεσίες, 
γενικές δημόσιες υπηρεσίες π.δ.κ.α, συναλλαγές δημοσίου 
χρέους, μεταβιβάσεις γενικού χαρακτήρα μεταξύ 
διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης 

DEFENCE 
ΑΜΥΝΑ

Military defence; civil defence; foreign military aid, R&D 
related to defence; defence n.e.c.
Στρατιωτική άμυνα, πολιτική άμυνα, εξωτερική στρατιωτική 
βοήθεια, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με άμυνα, άμυνα 
π.δ.κ.α

PUBLIC ORDER AND SAFETY 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Police services; fire-protection services; law courts; prisons; 
R&D related to public order and safety; public order and 
safety n.e.c.
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Αστυνομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πυρόσβεσης, δικαστήρια, 
φυλακές, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με δημόσια τάξη και 
ασφάλεια, δημόσια τάξη και ασφάλεια π.δ.κ.α.

ECONOMIC AFFAIRS 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

General economic, commercial and labour affairs; 
agriculture, forestry; fishing and hunting; fuel and energy; 
mining, manufacturing and construction; transport; 
communication; other industries, R&D related to economic 
affairs; economic affairs n.e.c.

Γενικές οικονομικές, εμπορικές και εργασιακές υποθέσεις, 
γεωργία, δασοκομία, αλιεία και κυνήγι , καύσιμα και ενέργεια, 
εξόρυξη, μεταποίηση και κατασκευές, μεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες, άλλες οικονομικές δραστηριότητες, έρευνα 
& ανάπτυξη σχετική με οικονομικές υποθέσεις, οικονομικές 
υποθέσεις π.δ.κ.α. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Waste management; water waste management; pollution 
abatement; protection of biodiversity and landscape; R&D 
related to environmental protection.
Διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων, μείωση 
της ρύπανσης , προστασία της βιοποικιλότητας και του 
φυσικού χώρου, έρευνα και ανάπτυξη σχετική με τη 
προστασία του περιβάλλοντος 

HOUSING AND COMMUNITY 
AMENITIES 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Housing development; community development; water 
supply; street lighting; R&D related to housing and 
community amenities; housing and community amenities 
n.e.c.

Στεγαστική ανάπτυξη, κοινοτική ανάπτυξη, παροχή 
ύδρευσης, φωτισμός δρόμων, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με 
παροχές στέγασης και κοινοτικές υπηρεσίες, παροχές 
στέγασης και κοινοτικές υπηρεσίας π.δ.κ.α. 

HEALTH 

ΥΓΕΙΑ

Medical products, appliances and equipment; outpatient 
services; hospital services; public health services; R&D 
related to health; health n.e.c.

Iατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός,  υπηρεσίες 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακές υπηρεσίες,  
υπηρεσίες δημόσιας υγείας, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με 
την υγεία, υγεία π.δ.κ.α. 

RECREATION, CULTURE AND 
RELIGION

Recreational and sporting services; cultural services; 
broadcasting and publishing services; religious and other 
community services, R&D related to recreation, culture and 
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ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

religion; recreation; culture and religion n.e.c.

Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες, πολιτιστικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάδοσης και δημοσίευσης,  
θρησκευτικές και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες, έρευνα & 
ανάπτυξη σχετική με ψυχαγωγία, πολιτισμό και τη θρησκεία, 
ψυχαγωγία, πολιτισμός και θρησκεία π.δ.κ.α. 

EDUCATION
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Pre-primary, primary, secondary and tertiary education, 
post-secondary non-tertiary education, education non 
definable by level, subsidiary services to education, R&D; 
n.e.c.

Προσχολική-πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μετα-δευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, 
εκπαίδευση που δεν κατηγοριοποιειται ανά επίπεδο, 
βοηθητικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, έρευνα & ανάπτυξη, 
εκπαίδευση π.δ.κ.α.

SOCIAL PROTECTION
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Sickness and disability; old age; survivors; family and 
children; unemployment; housing; R&D; social protection 
and social exclusion n.e.c.
Ασθένειες και ειδικές ανάγκες, τρίτη ηλικία, οικογένεια και 
παιδιά, ανεργία, στέγαση, έρευνα & ανάπτυξη, κοινωνική 
προστασία και κοινωνικός αποκλεισμός π.δ.κ.α. 

*π.δ.κ.α.: που δεν κατατάσσονται αλλού 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/

Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_(COFOG) 

Οι επιμέρους δράσεις (έργα) για κάθε ένα από τους ως άνω τομείς πολιτικής, δεν είναι γνωστές εκ 
των προτέρων αλλά θα καθορίζονται στις Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας που 
θα συνάπτει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους κατά περίπτωση, ανά πεδίο δημόσιας 
πολιτικής, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, 
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.4635/2019.

Για κάθε δράση (έργο) του κάθε τομέα πολιτικής μπορεί να συνάπτεται μία (1) εκτελεστική σύμβαση 
η οποία δύναται να περιλαμβάνει ορισμένες ή/και όλες τις εργασίες (υπηρεσίες) που 
περιγράφονται στην Θεματική Περιοχή 1 ή/και στην Θεματική Περιοχή 2.

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του 
Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
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Στη Θεματική Περιοχή 1 περιλαμβάνονται επιμέρους δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης 
διαδικασιών οι οποίες διακρίνονται στις κάτωθι (κατηγορίες) ενότητες εργασιών και δύνανται να 
απαιτηθούν από τους αναδόχους :

Ενότητα Εργασιών Ι (Υποενότητες 1.1.-1.3)/Μελέτες – Εμπειρογνωμοσύνες:

Υποενότητα 1.1.: Χαρτογράφηση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση των διοικητικών 
διαδικασιών των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων πολιτικής

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.1., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.1.1: Έκθεση προκαταρτικής επεξεργασίας των δράσεων που χρήζουν παρεμβάσεων 
απλούστευσης

Π 1.2.1: Χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας 
με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών  

Π 1.3.1: Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και διατύπωση 
προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης- Αποτελέσματα μέτρησης των 
επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση κατάλληλων δεικτών

Υποενότητα 1.2.: Ανάπτυξη νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών/απλούστευση, 
προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.2., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα  που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.2.1: Νέο Μοντέλο διοικητικών διαδικασιών

Π 1.2.2: Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών – Εγχειρίδια 
διαδικασιών

Yποενότητα 1.3.: Αναλυτικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.3., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.3.1: Τεύχη  προδιαγραφών  αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της  
απλούστευσης  

Ενότητα Εργασιών ΙΙ (Υποενότητες 2.1-2.4)/Δράσεις υλοποίησης νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών: 
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Υποενότητα 2.1.: Προσδιορισμός απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών και 
τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου

Για την υποενότητα 2.1., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να  ζητηθούν από τον ανάδοχο 
είναι οι εξής:

Π 2.1.1: Προτάσεις  τροποποίησης και βελτίωσης  του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου

Υποενότητα 2.2.: Ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων - Κάλυψη λειτουργικών προδιαγραφών

Για την υποενότητα 2.2. οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να  ζητηθούν από τον ανάδοχο 
είναι οι εξής:

Π 2.2.1: Αναφορές διενέργειας ελέγχων των διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών  για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Π 2.2.2: Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης εφαρμογών για την τεκμηρίωση ανάπτυξης 
διαλειτουργικοτήτων και εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στόχων 
του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Υποενότητα 2.3.: Πιλοτικές εφαρμογές

Για την υποενότητα 2.3. οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να  ζητηθούν από τον ανάδοχο 
είναι οι εξής:

Π 2.3.1: Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής

Π 2.3.2: Εγχειρίδιο λειτουργικής και υποστηρικτικής τεκμηρίωσης 

Υποενότητα 2.4.: Εκπαίδευση

Για την υποενότητα 2.4. οι υπηρεσίες ως παραδοτέα που δύνανται να ζητηθούν από τον ανάδοχο 
είναι οι εξής:

Π 2.4.1: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή εκπαίδευσης

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, διαδικασίες ή 
ρυθμιστικά κείμενα.  

Η Θεματική Περιοχή 2, καλύπτει έργα τα οποία αντιστοιχούν στους προαναφερόμενους τομείς 
πολιτικής, βάσει των Προγραμματικών Συμφωνιών και των Μνημονίων Συνεργασίας που συνάπτει 
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών, για τα οποία θα διεξαχθεί η μελέτη και μέτρηση διοικητικών βαρών. Η επιλογή των 
έργων θα καθορίζεται βάσει των αναγκών και προτεραιοτήτων που θέτει η  αναθέτουσα αρχή  στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.  
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Η Θεματική Περιοχής 2 περιλαμβάνει την ακόλουθη ενότητα εργασιών:

Ενότητα Εργασιών Ι (Υποενότητες 1.1-1.4)/Μελέτη - Μέτρηση Διοικητικών Βαρών:

Υποενότητα 1.1.: Εκκίνηση Διαβούλευσης

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.1., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα  που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.1.1: Έκθεση εκκίνησης μέτρησης- διαβούλευσης

Υποενότητα 1.2.:  Προπαρασκευαστική Ανάλυση 

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.2., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα  που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.2.1: Έκθεση προπαρασκευαστικής ανάλυσης

Υποενότητα 1.3.: Τυποποίηση Δεδομένων & Υπολογισμός

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.3., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα  που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.3.1: Τεχνική Έκθεση Τυποποίησης & Υπολογισμού

Υποενότητα 1.4.: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προτάσεων 

Για την Υποενότητα Εργασιών 1.4., οι υπηρεσίες ως παραδοτέα  που δύνανται να ζητηθούν από τον 
ανάδοχο είναι οι εξής:

Π 1.4.1: Έκθεση Αξιολόγησης Υποχρεώσεων Πληροφόρησης

Εκτιμάται ότι ο αριθμός των δράσεων (έργων) για τις οποίες δύναται να ζητηθούν οι υπηρεσίες της 
Ενότητας Εργασιών Ι της Θεματικής Περιοχής 1 ανέρχεται σε πενήντα (50), ενώ ο αριθμός των 
δράσεων (έργων) για τις οποίες δύναται να ζητηθούν υπηρεσίες της Ενότητας Εργασιών ΙΙ της 
Θεματικής Περιοχής 1 ανέρχεται σε τριάντα πέντε (35). Ο αριθμός των δράσεων (έργων) για τις 
οποίες δύναται ζητηθούν υπηρεσίες της Θεματικής Περιοχής 2 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δέκα (10). 

Ειδικότερα για κάθε ενότητα εργασιών της κάθε Θεματικής Περιοχής εκτιμώνται τα κάτωθι:

Εκτιμώμενος 
Αριθμός 
έργων 

Ενδεικτική 
Διάρκεια 
έργου σε 
μήνες

Ενδεικτ
ικοί 
Α/Μ 
ανά 
έργο

Άτομα 
ανά 
έργο

Εκτιμώμενο 
μέσο κόστος 
έργου χωρίς 
ΦΠΑ

Εκτιμώμενο 
μέσο κόστος 
έργου με ΦΠΑ

Συνολικό 
εκτιμώμενο 
κόστος χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος 
με ΦΠΑ
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

Ενότητα Εργασιών Ι -
Μελέτες/Εμπειρογνωμ
οσύνες :

50 8 36,00 11 131.920,03€ 163.580,83€ 6.596.001,29€ 8.179.041,60€

Ενότητα Εργασιών ΙΙ - 
Δράσεις Yλοποίησης 
Νέου Μοντέλου 
Διοικητικών 
Διαδικασιών

35 7 28,34 11 99.397,36€ 123.252,72 € 3.478.907,50€ 4.313.845,31 €

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Ενότητα Εργασιών Ι 
Μελέτη/Μέτρηση 
Διοικητικών Βαρών

10 5 15,03 6 52.424,18€ 65.005,98€ 524.241,80€ 650.059,83€

Σύνολο: 283.741,56€ 351.839,54€ 10.599.150,59€ 13.142.946,74€

Το οικονομικό αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο αναλύεται εκτενώς στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 
CPV: 75120000-3 «Διοικητικές Υπηρεσίες Οργανισμών» και συμπληρωματικά
CPV: 73200000-4«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης»
CPV: 72221000-0«Υπηρεσίες παροχής συμβουλών επιχειρησιακής ανάλυσης»
CPV: 72000000-5«Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη 
λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη»
Οι παραπάνω υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι «Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού 
και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας - Πλαίσιο».

1.2.2 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο 
με έως οκτώ (8) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που 
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές, για το σύνολο των 
ζητούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων με 
αποδεκτές προσφορές, μπορεί να συναφθεί συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους οικονομικούς φορείς ή 
όλους τους οικονομικούς φορείς. 

1.2.3 Υποδιαίρεση συμφωνίας-πλαίσιο σε τμήματα
Η Συμφωνία Πλαίσιο δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, λόγω της σχετικότητας, συμπληρωματικότητας 
και των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για 
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το σύνολο των υπηρεσιών που περιγράφονται. Για κάθε δράση (έργο) του κάθε τομέα πολιτικής 
μπορεί να συνάπτεται μία (1) εκτελεστική σύμβαση η οποία δύναται να περιλαμβάνει ορισμένες 
ή/και όλες τις εργασίες (υπηρεσίες) που περιγράφονται στην Θεματική Περιοχή 1 ή/και στην 
Θεματική Περιοχή 2.

1.2.4 Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο
Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας - πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των (10.599.150,59€) μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός με  ΦΠΑ: 13.142.946,74€  ΦΠΑ: 
2.543.796,14€). Ο προϋπολογισμός αφορά το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν 
μέσω της συμφωνίας - πλαίσιο. Το οικονομικό αντικείμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο αναλύεται 
εκτενώς στο Παράρτημα Ι της παρούσας Διακήρυξης. 
Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο. 
Η εκτιμώμενη αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν  να υπογράψει/ουν ο/οι 
οικονομικός/οί φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή 
(«εκτελεστικές συμβάσεις») θα ορίζεται ρητώς, στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς που θα 
απευθύνεται στους οικονομικούς φορείς που θα συμβληθούν στην παρούσα συμφωνία-πλαίσιο. 

1.2.5 Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο
Η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τριάντα δύο (32) μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης και το αργότερο μέχρι τη λήξη επιλεξιμότητας του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, εκτός 
εάν παραταθεί το χρονικό όριο επιλεξιμότητας προς συγχρηματοδότηση των δαπανών. 
Ειδικότερα ο χρόνος λήξης επιλεξιμότητας ορίζεται στην παρ.4.1 της αριθμ.864-A’/02-07-2020 (ΑΔΑ: 
ΑΔΑ6ΗΙΔ46ΜΠΥΓ-64Λ) Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, όπως αυτή τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει. 
Σε περίπτωση που οι εκτελεστικές συμβάσεις της Συμφωνίας-Πλαίσιο υπερβούν την ημερομηνία 
επιλεξιμότητας που ορίζεται στην ανωτέρω Πρόσκληση, χωρίς να έχει ληφθεί σχετική μέριμνα για τη 
συγχρηματοδότησή τους, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση τους με ίδιους 
πόρους από τον δικαιούχο.

1.2.6 Κριτήριο Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης: Η συμφωνία - πλαίσιο θα ανατεθεί με το κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο άρθρο 2.3.1. της παρούσας.

1.3 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν αυτές και μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας 
διακήρυξης. 
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1.4 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 
H καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών είναι η Τρίτη, 25 Μαΐου 2021 και 
ώρα 17.00 μ.μ., ήτοι σε κανονική προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης της σύμβασης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για δημοσίευση. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα 
με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το 
άρθρο 9 της υπουργικής απόφασης 56902/2015/19-05-2017 (Β’ 1924).
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 
και ώρα 10.00 π.μ., ήτοι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης του συγκεκριμένου διαγωνισμού (εφεξής 
«Επιτροπή Διαγωνισμού») εφαρμόζοντας όλες τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων.

1.5 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την Παρασκευή, 
16 Απριλίου 2021, στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) καταχωρήθηκε Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στις 19 Απριλίου 2021 και έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ: 
21PROC008482909, και στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στις 19 Απριλίου, όπως προβλέπεται στην περίπτωση ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 
75 του Ν.4727/2020 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 6ΦΥΦ46ΜΤΛΠ-Μ5Τ.  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) , στις 20 Απριλίου 2021. 
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στις .20 Απριλίου 2021, όπου έλαβε μοναδικό κωδ. 
Αριθμό: 108942. 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε και στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης στον ιστότοπο www.mindigital.gr στη διαδρομή: 
https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.mindigital.gr/
https://mindigital.gr/archives/category/prokhryxeis
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1.6 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) θα τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και 
των εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις 
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται 
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο και των εκτελεστικών 
συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν
γ) θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα:
 η υπ’ αριθμ πρωτ. 11383 ΕΞ 2021 16-04-2021 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει 

δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].
 η παρούσα διακήρυξη σύμβασης με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής.
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
 Το σχέδιο της συμφωνίας-πλαίσιο με τα Παραρτήματα της
 η με αριθ. πρωτ. 404/16-3-2021 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής 

Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) με θέμα: «Ένταξη της Πράξης 
«Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5074446 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-
πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα πέντε 
(15) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι έως τις 
10/05/2021, και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών 
πληροφοριών-διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, 
δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 
είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν.1497/1984 (Α’ 188) .Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984 (Α’ 188).
Τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο 
κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 
Αντισυμβαλλόμενου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ 
της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.4364/ 2016 (Α’ 13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ 
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
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οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται 
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) 
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής και καλής 
λειτουργίας, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 συντάσσονται σύμφωνα με τα σχετικά 
υποδείγματα παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της 
παρούσας διακήρυξης.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
2.2.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.
2.2.1.2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, 
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ωστόσο, 
σε περίπτωση που η Συμφωνία-Πλαίσιο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της, να ζητήσει από την 
ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή (κοινοπραξία φορολογικού δικαίου), και η ένωση, στην 
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει.
2.2.1.3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την εκπλήρωση όλων 
των απορρεουσών, από τα έγγραφα της, Σύμβασης, υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ 
τους συμφωνίες, περί κατανομής των ευθυνών τους, έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις 
και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της αναθέτουσας αρχής ως λόγος 
απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για 
την ολοκλήρωση της Σύμβασης.
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2.2.1.4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος αποκλεισμού σύμφωνα με την παρ.2.2.3 της 
παρούσας διακήρυξης, ή για λόγους ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους 
όρους. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της σύμβασης εναπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Σε αρνητική περίπτωση, ο αναθέτουσα αρχή δύναται 
να καταγγείλει τη Σύμβαση.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο δεν απαιτείται η κατάθεση 
εγγύησης συμμετοχής από τους προσφέροντες.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α’ 48), 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

6. 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 
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2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν.4198/2013 (Α’ 215).

Ο προσφέρων οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

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

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 
με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία ή/και 
β) όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση.
Οι ως άνω υποχρεώσεις α) και β) δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί 
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό 
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο υποβάλλει ως προκαταρτική 
απόδειξη σύμφωνα με την παρ.2.2.9.1. ή άλλου αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο 
ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, για τις 
περιπτώσεις α) και β) της παρούσας παραγράφου 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 
ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο 
κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.2 
του άρθρου 73 ν.4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς
2.2.3.3. Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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

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

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

4. 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, 

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

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

7. εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας, 

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

9. εάν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (9) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρούσας παραγράφου, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη συμφωνία-πλαίσιο, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ.4 του άρθρου 8 του 
ν.3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η 
υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που 
συμμετέχει σε δημόσια σύμβασης και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία.
2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας συμφωνίας - πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας - πλαίσιο. Τα μέτρα 
που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και 
τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός 
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν 
λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016.
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν.4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της συμφωνίας - πλαίσιο.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, ήτοι να 
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο πεδίο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική 
έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική 
υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι 
διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν 
σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την 
υπό ανάθεση υπηρεσία.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων η 
ανωτέρω προϋπόθεση πρέπει να πληρείται από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
συμφωνίας-πλαίσιο, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών 
για τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2017, 2018, 2019) ίσο ή 
μεγαλύτερο από το πενήντα επί τοις εκατό (50%) του προϋπολογισμού της παρούσας συμφωνίας-
πλαίσιο, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 
μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο 
χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται 
συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.
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Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων η 
ανωτέρω προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
συμφωνίας - πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς (ή σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων αθροιστικά 
από όλα τα μέλη της ένωσης) απαιτείται να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, στην Ελλάδα ή σε άλλη 
χώρα της ΕΕ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας από την ημερομηνία διενέργειας του 
παρόντος διαγωνισμού: 

 Δυο (2) τουλάχιστον συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και 
επιστημονικής υποστήριξης φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για τον 
ανασχεδιασμό και την απλούστευση διαδικασιών.

 Μία (1) τουλάχιστον σύμβαση με αντικείμενο τον αναλυτικό και τεχνολογικό σχεδιασμό 
υπηρεσιών φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Οι ανωτέρω συμβάσεις απαιτείται να έχουν αθροιστικά συμβατικό τίμημα, χωρίς ΦΠΑ, κατ’ ελάχιστον 
ίσο με το δέκα επί τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της παρούσας, χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση 
που κάποιες από τις ανωτέρω συμβάσεις έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο (ή τον δανείζοντα 
εμπειρία) ως μέλος ένωσης, προσμετράται μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής 
του.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας απαιτείται να 
εξασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διαθέτουν (ή σε περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη αυτής) το Πρότυπο Διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015 για 
τη Διαχείριση της Ποιότητας ή ισοδύναμο, εν ισχύ, από διαπιστευμένο οργανισμό.

Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης 
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τo 
εν λόγω πιστοποιητικό εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται 
ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
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Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες 
απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.

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

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων και επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων 
από τα Μέλη της (πλην των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής), 
αρκεί όμως συνολικά-αθροιστικά να καλύπτονται όλες.

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ.1 και 3 του ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986. Το ΕΕΕΣ παρατίθεται συνημμένα στην παρούσα στο 
παράρτημα VIII και έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή XML και 
PDF. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Παραρτήματος ΙΙ και τις οδηγίες και συμβουλές που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf.1

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

1 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.grΠρβλ και το Διορθωτικό 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/7 για 
την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο επιλύθηκαν τα 
σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό κείμενο του Εκτελεστικού Κανονισμού, Μπορείτε να 
δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για 
το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των δυνατοτήτων τρίτων για την κάλυψη κριτηρίων 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή κριτηρίων σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό του διακριτό ΕΕΕΣ κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

Εφόσον το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτο ή τρίτους υπερβαίνει αθροιστικά το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3 της παρούσας και για όλους τους υπεργολάβους, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν διακριτό 
ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της 
συμφωνίας - πλαίσιο στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ.3 περ. γ του ν.4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.54-2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή 
που αναθέτει τη συμφωνία - πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν 
να ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 
 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν 
απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της 
περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέων ότι η παραπάνω ρύθμιση 
δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για 
τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια 
αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), 
οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές 
συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

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

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

43

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

1. για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που 
να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης 
του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο και πιο συγκεκριμένα: 
σε περίπτωση νομικών προσώπων αφορά: α) στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
τους διαχειριστές β) στις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) στους συνεταιρισμούς, τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου.

2. για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να 
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α’, πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών 
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Με τα παραπάνω πιστοποιητικά ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει ότι ήταν 
ενήμερος ασφαλιστικά και φορολογικά τόσο κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς όσο 
και κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας 
του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του 
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. 
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε εκκαθάριση. 
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

3. Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2 γ΄ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι 
να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από 
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υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 
σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή 
όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή 
ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου 
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν.4412/2016.

4. Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού.

5. για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες 
που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί 
τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους.

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει:

I. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την υποβολή του, καθώς και 

II. αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών 
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων 
της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς.

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει:

I. πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές, 

II. αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 
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III. ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς.

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει:

I. βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον 
υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών 
και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με 
την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005»

6. για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 
του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος 
Α΄ του ν.4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το 
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του 
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
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ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις 
αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) 
τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2016, 2017, 2018), στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους 
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 
ο παρέχων υπηρεσίες. Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο διαγωνιζόμενος δεν 
υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού (ή που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η δημοσίευση του 
ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους), τότε θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για 
τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τις αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα, 
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων και δήλωση, σύμφωνα με τα 
προαναφερθέντα (α και β), για το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν:
α) Κατάλογο των συμβάσεων που έχουν εκτελεσθεί επιτυχώς κατά την τελευταία τριετία, στην 
Ελλάδα ή σε άλλη χώρα, με αντικείμενο όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.6 της παρούσας 
διακήρυξης, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας ολοκλήρωσης και των δημόσιων 
ή ιδιωτικών παραληπτών. Ο Κατάλογος πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα.

α/α Τίτλος της 
σύμβασης

Συμβατική 
αξία

Ημερομηνία 
Ολοκλήρωσης

Δημόσιος / 
Ιδιώτης 

Παραλήπτης

% 
Συμμετοχής 
στο έργο

Περιγραφή 
αντικειμένου 
που εκτέλεσε 
ο υποψήφιος

Στοιχείο 
Τεκμηρίωσης

1.
2.
…

Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή 
πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια 
Αρχή και εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος και προσκόμιση της 
σχετικής έγγραφης σύμβασης, των τιμολογίων και τεκμηριωτικών στοιχείων πληρωμής. 
Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Φορέας οικείο πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των 
σημαντικότερων εργασιών.
Οι παραπάνω συμβάσεις θα πρέπει να παρουσιαστούν αναλυτικά, σε έκταση όχι μεγαλύτερη των 
δύο (2) σελίδων έκαστη.
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β) Σε περίπτωση που ο Υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους 
την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης σύμβασης, τότε θα πρέπει να καταθέσει δήλωση 
του υπό την μορφή του παρακάτω πίνακα

Περιγραφή τμήματος Έργου (είδους υπηρεσιών) που 
προτίθεται ο Υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 

Υπεργολάβο
Επωνυμία 

Υπεργολάβου
Ημερομηνία 
Δήλωσης 

Συνεργασίας

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 
2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας (π.χ. ISO 
ή ισοδύναμο) εν ισχύ, από διαπιστευμένο φορέα, στο πεδίο που ζητείται ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία 
για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για 
τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας 
είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση 
και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά 
την υποβολή τους. 
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον 
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 
υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 
περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως 
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές 
και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 
της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του οικονομικού φορέα, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 
κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), 
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τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των 
ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς 
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του 
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 
αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο. 
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό 
(ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ή 
από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο).

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας Συμφωνίας - Πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών

2.3.2.1 Βαθμολόγηση Τεχνικών Προσφορών

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς είναι τα εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi)

Κ1 Κατανόηση 
περιβάλλοντος 

 Σαφήνεια της πρότασης και κατανόηση του 
αντικειμένου, των στόχων και των ειδικών 
απαιτήσεων-ιδιαιτεροτήτων του Έργου

30%
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi)

και ειδικών 
απαιτήσεων

 Αναγνώριση κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας 
 Εντοπισμός ενδεχόμενων προβλημάτων/κινδύνων 

και προτάσεις αντιμετώπισής αυτών. 
Η κατανόηση του ευρύτερου περιβάλλοντος του 
έργου θα αξιολογηθεί βάσει  της εμβάθυνσης στους 
άξονες παρέμβασης του Εθνικού Προγράμματος 
Διαδικασιών, στην στοχοθεσία που θέτει το Εθνικό 
Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών και στο 
μοντέλο διακυβέρνησής του  ΕΠΑΔ μέσα από τη 
σύναψη Προγραμματικών Συμφωνιών ή Μνημονίων 
Συνεργασίας όπως περιγράφονται στην Ενότητα Α.1.

Κ2 Μεθοδολογία 
υλοποίησης 

 Σαφήνεια και πληρότητα ανάλυσης των 
προσφερόμενων υπηρεσιών 

 Ανάλυση, σαφήνεια και πληρότητα των πακέτων 
εργασίας και των επιμέρους δραστηριοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη το φυσικό αντικείμενο του 
έργου.

 Η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας 
υλοποίησης θα εξαρτηθεί από την κατανόηση των 
απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών όπως 
περιγράφονται οι ενότητες εργασιών ανά θεματική 
περιοχή στην Ενότητα Α.3.1.

45%

Κ3 Διασφάλιση 
Ποιότητας

 Αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας διασφάλισης ποιότητας

 Προτεινόμενο σύστημα ελέγχου ποιότητας 
 Εξειδίκευση των μέτρων διασφάλισης ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων του 
Έργου. 
Η διασφάλιση της ποιότητας θα εξαρτηθεί από την 
ικανοποίηση του όρου ότι εφαρμόζονται διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας στο πλαίσιο όλων των 
δραστηριοτήτων του έργου. Ειδικότερα θα 
αξιολογηθεί η :
- Ανάλυση και αποτύπωση των απαιτήσεων 

Ποιότητας ανά κατηγορία και στάδιο. 
- Εκπόνηση (εσωτερικού) Quality Plan που 

αναφέρει όλες τις ενέργειες, έγγραφα, 
υπευθυνότητες, κριτήρια αποδοχής, πρότυπα 
βάση των οποίων σχεδιάζεται και 
παρακολουθείται το σύνολο της Ποιότητας του 
Έργου.

25%
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi)

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Ειδικότερα, 
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους 
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα 
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων, με βάση τον 
παρακάτω τύπο : 
Σ.Β.Τ.Π = σ1xΚ1 + σ2xΚ2 + σ3xΚ3 όπου σi=ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν 
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

2.3.2.2. Τελική αξιολόγηση - κατάταξη
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

όπου:
Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Bi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i
Kmin: Το συνολικό συγκριτικό (βλ. Παράρτημα IV) κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή, 

χωρίς ΦΠΑ
Ki: Το συνολικό συγκριτικό βλ. Παράρτημα IV) κόστος της Προσφοράς i, χωρίς ΦΠΑ
Λi: Τελική βαθμολογία της Προσφοράς i, η οποία στρογγυλοποιείται σε 2 δεκαδικά ψηφία .
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής 
είναι η προσφορά με το μεγαλύτερο Λi. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά 
με το μεγαλύτερο Βi (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους 
ισοβαθμίας (Λi, Βi) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

2.3.3 Διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”)

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την 
ανάθεση των συμβάσεων αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1 Όροι  διενέργειας 
νέου διαγωνισμού.

Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki)
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ της 
Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική 
Απόφαση αριθμ.56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 
εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 
Υ.Α.56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ-Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

52

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν.4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
Αναθέτουσα Αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.

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

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

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

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
21 του ν.4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις 
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας.

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον, οι απαιτήσεις της Διακήρυξης για 
την Τεχνική και Οικονομική Προσφορά, δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη των 
αναφερθέντων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντος για τους 
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς.
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Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά 
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, 
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, 
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.4250/2014 
ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

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

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

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

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

Σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο: οδηγίες - ανακοίνωση της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμηθειών - Σύμβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26c
f_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3
486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@?_afrLoop=3486624636403629&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 
του άρθρου 72 του ν.4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από 
τους προσφέροντες.

2.4.3.2. Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα/στοιχεία που αναφέρονται 
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» και να καλύπτει όλες τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
«Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο», 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στα ως άνω Παραρτήματα. 

Ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του, μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ όλα τα ψηφιακά 
υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς.

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

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα IV «Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς» της διακήρυξης.

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα και στο παραγόμενο από το σύστημα ηλεκτρονικό αρχείο pdf δεν 
μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον 
(υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά 
υπογεγραμμένη σε μορφή pdf.

Επιπλέον στην οικονομική προσφορά συμπληρώνεται και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρ. 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται.
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Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν.4412/2016

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 
προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με 
όσους παράτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η Αναθέτουσα Αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παράτειναν τις προσφορές τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

1. η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο 
πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 
(Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου Οικονομικής 
Προσφοράς/τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5 (Χρόνος ισχύος 
προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά Κατακύρωσης) της παρούσας,

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

3. για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την Αναθέτουσα Αρχή 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του ν.4412/2016,

4. η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
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5. η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. 
γ΄ της παρ.4 του άρθρου73 του ν.4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε 
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων

6. η οποία είναι υπό αίρεση,
7. η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
8. η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης Διακήρυξης,
9. η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους,
10. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές 

της διακήρυξης,
11. Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερόμενου κόστους σε κάποιο 

είδος, προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη και εκτός των 
περιπτώσεων τυχόν επιπλέον δωρεάν παροχών σε κάποια είδη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε 
άλλο μέρος πλην των αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς,

12. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της Σύμβασης όπως αυτός τεκμηριώνεται από 
την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
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3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών 
ήτοι την Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00π.μ.

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», 
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
3.1.2  της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο 
της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 42 του ν. 4782/2021 (Α’ 36). 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων βάσει του ν.4412/2016.
Ειδικότερα :

1. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 
πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 

2. Στη συνέχεια η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
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αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης του 
άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση.
Στην περίπτωση που τα μέλη της επιτροπής δεν διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή υποβάλλουν τα κατά 
περίπτωση πρακτικά στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να υπογραφούν ψηφιακά από 
κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της αναθέτουσας αρχής και στη συνέχεια αναρτώνται στο 
ΕΣΗΔΗΣ.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 
την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

4. Η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο, 
η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν.4412/2016. 
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική 
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων η επιλογή του οικονομικού φορέα που 
θα συμμετέχει στη συμφωνία - πλαίσιο γίνεται: στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία 
τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, 
η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον Ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα της 
κλήρωσης ενσωματώνονται στην κατωτέρω απόφαση. 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας 
ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του ως άνω σταδίου. Κατά της εν λόγω 
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απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας.
Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής υποβληθεί μία προσφορά 
εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του συστήματος στους προσφέροντες, οι οποίοι πρόκειται να συμμετέχουν στη 
«συμφωνία -πλαίσιο» («προσωρινοί ανάδοχοι»), και τους καλεί να υποβάλουν εντός προθεσμίας, 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν/αυτούς, τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται 
στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας Διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή 
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό Ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
56902/215/19.05.2017 (Β’ 1924) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του 
ν.4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή. 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπεβλήθηκαν, 
και οι προσωρινοί ανάδοχοι υποβάλουν εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτούς, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από 
τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν 
το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του 
ν.4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν.
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού Αντισυμβαλλόμενου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 
2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν 
με το ΕΕΕΣ, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, 
οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά και το αργότερο 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας Διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά 
τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας - πλαίσιο είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αντισυμβαλλόμενου ως εκπτώτου. 
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να 
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά 
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τους προσωρινούς Ανάδοχους, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής :

1. παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 
και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί 
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απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

2. ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 
άρθρα 324 και 326 του ν.4700/2020

3. κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στους προσωρινούς ανάδοχους, εφόσον οι τελευταίοι 
υποβάλλουν, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, 
δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό τους οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 
και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την 
αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τους Ανάδοχους να προσέλθουν για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς τους προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που κάποιος Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 
στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη συμφωνία - 
πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής 
πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας 
Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 
πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά  μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
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Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν.4412/2016 στο 
άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ.56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 
η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της Συμφωνίας Πλαίσιο επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά 
από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν.4412/2016. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται 
η σύναψη της Συμφωνίας Πλαίσιο εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν 
ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.365 του ν.4412/2016 και την περ. α΄ της παρ.1 
του άρθρου 9 του π.δ.39/2017.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ.365 του ν.4412/2016, σύμφωνα και με την παρ. 
1 του άρθρου 9 του π.δ.39/2017

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της Αναθέτουσας Αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που 
θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή 
ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας 
Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον 
προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε 
πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της 
Αναθέτουσας Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από 
τη συζήτηση της προσφυγής 
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ .
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν.4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της 
ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων 
βοηθημάτων έχει και η Αναθέτουσα Αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με 
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τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.
Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής . Για την 
άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 
372 παρ. 4 του ν.4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά .
Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας 
της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του 
ν.4412/2016.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη 
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει 
την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
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4 ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, κάθε συμβαλλόμενος στη συμφωνία-
πλαίσιο οικονομικός φορέας υποχρεούνται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-
πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν.4412/2016, το ύψος 
της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας - πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ 
και διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής συμφωνίας - πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο 
συνολικής διάρκειας της συμφωνίας - πλαίσιο.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο πρέπει να είναι αορίστου χρόνου και σε ισχύ 
μέχρι επιστροφής της στην στο χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο της εξέδωσε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας - πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας - πλαίσιο και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής 
έναντι του συμμετέχοντα, στη συμφωνία-πλαίσιο, οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση τροποποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο κατά την παράγραφο 4.5. της Διακήρυξης, η 
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 
την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 0,5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας - πλαίσιο, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

4.1.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων και εγγύηση προκαταβολής
Για την καλή εκτέλεση των όρων των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο 
του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της κάθε εκτελεστικής 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης θα πρέπει να είναι 
αορίστου χρόνου και σε ισχύ μέχρι επιστροφής της στην στο χρηματοδοτικό ίδρυμα το οποίο της 
εξέδωσε.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της συμφωνίας - πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του 
Αντισυμβαλλόμενου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής 
σύμβασης ή/και της συμφωνίας - πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής για την εκτελεστική σύμβαση, μεγαλύτερου ύψους από 
αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης προσκομίζεται 
από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Για την εγγύηση 
προκαταβολής εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 δ) του ν.4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων, γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων 
και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016, οι όροι της 
παρούσας Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν.4412/2016. 
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον Ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της συμφωνίας - πλαίσιο και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους.
4.3.2 Η συμφωνία-πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να αναθέσει 
υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας. 
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, θα πραγματοποιείται 
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε 
εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης. 
Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη 
ανάθεσης του συνόλου των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη. 
4.3.3. Κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας Πλαίσιο ο κάθε αντισυμβαλλόμενος εγγυάται τη διάθεση 
του αναφερομένου στην Προσφορά του, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και 
συνεργατών, που διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
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ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα 
συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 
ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα 
Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου, οπότε ο αντισυμβαλλόμενος 
οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. 
Αντικατάσταση μέλους/ών της Ομάδας Έργου του κάθε Αντισυμβαλλόμενου της Συμφωνίας Πλαίσιο, 
κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Συμφωνίας Πλαίσιο, δύναται να γίνει 
μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο ή άλλα πρόσωπα αντιστοίχων 
προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης  και Απλούστευσης Διαδικασιών εγγράφως δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την 
αντικατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο κάθε Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να ειδοποιήσει την 
Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως πριν από την αντικατάσταση και πριν την υποβολή προσφοράς για την 
υλοποίηση εκτελεστικής σύμβασης της παρούσας. Τα αιτήματα των αντισυμβαλλομένων που θα 
υποβάλλονται και θα απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο που θα 
συναφθεί, θα εγκρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου 
σύμφωνα με το άρθρο 201 του ν.4412/2016 και θα τροποποιείται αντίστοιχα η Συμφωνία-Πλαίσιο. 

4.3.4 Όλα τα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνει ο Ανάδοχος από την Αναθέτουσα 
Αρχή στο πλαίσιο των συμβατικών του υποχρεώσεων ή υποπίπτουν στην αντίληψή του εξαιτίας της 
συμβατικής σχέσης του μαζί της, είναι εμπιστευτικά.
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να δημοσιεύει ή αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες και στοιχεία σε 
οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνο σε όσους εργοδοτούμενους από αυτόν ή συνεργαζόμενους με αυτόν 
ασχολούνται άμεσα με το περιεχόμενο της Σύμβασης και την εκτέλεση του Αντικειμένου 
Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί 
το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 ή/και να κοστολογήσει και 
απαιτήσει πληρωμή για όλες τις ζημίες που τυχόν έχει υποστεί εξαιτίας της διαρροής.
Ο Ανάδοχος δεν θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το Αντικείμενο της 
Σύμβασης ή τα Προϊόντα που παραδίδει ή τις Υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή δυνάμει 
της Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη έγκρισή της, και δεν θα μετέχει σε οποιαδήποτε 
δραστηριότητα η οποία συγκρούεται με τις υποχρεώσεις του έναντι της δυνάμει της Σύμβασης. Δεν 
θα δεσμεύει Αναθέτουσα Αρχή με οποιοδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της 
συγκατάθεση και θα διευκρινίζει, όπου καθίσταται απαραίτητο, την υποχρέωσή του αυτή σε τρίτους.
Ο Ανάδοχος δεν υπόκειται στις υποχρεώσεις του παρόντος σε ότι αφορά στην τεχνογνωσία που 
ενδεχομένως αποκτά εξαιτίας της εκτέλεσης του Αντικειμένου της Σύμβασης.
Όλα τα αποτελέσματα-μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με την παρούσα 
σύμβαση καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 
Ανάδοχο με δαπάνες του, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής(εκτός και 
εάν ήδη υπάρχουν κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα), η οποία θα μπορεί να τα διαχειρίζεται και 
να τα εκμεταλλεύεται.
Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νόμιμων εκπροσώπων της Αναθέτουσας Αρχής 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και εάν βρίσκονται στη κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν 
σε αυτή κατά την καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 
στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 
έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση/διαχείρισή τους. 
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Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει και εγγυάται ότι ουδείς τρίτος έχει ουδέν δικαίωμα επί του ως άνω έργου 
και σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνει, δεσμεύεται και εγγυάται ότι θα αποκαταστήσει κάθε θετική και 
αποθετική ζημία και ηθική βλάβη που θα προκληθεί στην Αναθέτουσα Αρχή.
Επίσης, δεσμεύεται ότι θα αναλάβει τα οποιαδήποτε έξοδα (συμπεριλαμβανομένης και της 
ενδεχόμενης αποζημίωσης) εναντίον τρίτου μέρους που ισχυρίζεται κυριότητα πνευματικών 
δικαιωμάτων μέρους ή όλου του έργου.
Επιπλέον ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα αναφερόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) και στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46) 
Ειδικότερα :
α. Οι πληροφορίες της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες θα τύχουν οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία 
από τον Ανάδοχο, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες αυτού και τους τυχόν υπεργολάβους 
(οποιαδήποτε σχέση έχουν με τον Ανάδοχο) ενδέχεται να περιέχουν και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, όπως ορίζονται (α) στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Άρθρα 4, 9, 10 ΓΚΠΔ) 
και (β) στο ν.4624/2019 (Α΄ 137/29-08-2019) (Άρθρα 44, 46).
β. Η  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά για τον σκοπό 
που αφορά το αντικείμενο των υπηρεσιών που αναλαμβάνει να παράσχει ο Ανάδοχος στην 
Αναθέτουσα Αρχή, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και μόνο στην έκταση που επιβάλλει ο σκοπός 
της επεξεργασίας σύμφωνα το αντικείμενο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει να παρέχει. 
γ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα εκτελείται σύμφωνα με τους όρους και 
συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης και τις Οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος δεσμεύεται 
ως προς την εφαρμογή και συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - 
2016/679/ΕΕ), όπως ερμηνεύεται ιδίως από τις  Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - ΑΠΔΠΧ) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων.  
δ. Τα αρχεία που δημιουργούνται με την συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των πληροφοριών 
που ενδέχεται να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών 
αρχείων και πληροφοριών της Αναθέτουσας Αρχής, από τον Ανάδοχο, ανήκουν κατ' 
αποκλειστικότητα στην Αναθέτουσα Αρχή.
ε. Ο Ανάδοχος βεβαιώνει και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή ότι θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα 
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των πληροφοριών που ενδέχεται να περιέχουν και 
προσωπικά δεδομένα, και γενικότερα όλων των ανάλογων μορφών αρχείων και πληροφοριών αυτής, 
καθώς και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευμένη διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καθηκόντων 
του που πηγάζουν από την παρούσα Σύμβαση. 
Εάν κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας Πλαίσιο και πριν από τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων 
και την παράδοση τυχόν εξοπλισμού/έτοιμου λογισμικού βάσει του αντικειμένου της σύμβασης, 
έχουν ανακοινωθεί νεότερα μοντέλα/εκδόσεις, αποδεδειγμένα ισχυρότερα και καλύτερα από εκείνα 
που προσφέρθηκαν και αξιολογήθηκαν, τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται, και η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να αποδεχθεί, να τα προμηθεύσει αντί των προσφερθέντων, με την προϋπόθεση ότι δεν 
επέρχεται οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
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4.3.5. Οι Αντισυμβαλλόμενοί της Συμφωνίας Πλαίσιο υποχρεούνται καθόλη τη διάρκεια της να 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον Ν.3310/05 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τον Ν.3414/05.

4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο συμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος της εκτελεστικής σύμβασης δεν 
απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
Αντισυμβαλλόμενου. 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο κύριος ανάδοχος 
υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους 
νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της συμφωνίας - πλαίσιο, 
καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος 
Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αντισυμβαλλόμενου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της συμφωνίας - πλαίσιο, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της συμφωνίας - πλαίσιο είτε από τον ίδιο, είτε από 
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη 
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
διακήρυξης, υποχρεούται να συνυποβάλλει μαζί με την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία του 
νέου υπεργολάβου που καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
και τεκμηριωτικό υλικό.

4.4.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της συμφωνίας - πλαίσιο, το(α) οποίο(α) 
ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της συμφωνίας - πλαίσιο που υπολείπονται 
του ως άνω ποσοστού. 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν.4412/2016. 





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

69

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας - πλαίσιο και εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη 
διάρκειά τους

4.5.1 Η συμφωνία - πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά 
της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας - πλαίσιο
4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη συμφωνία - πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

1. η συμφωνία - πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

2. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας - πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας - πλαίσιο,

3. η συμφωνία - πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

5.1 Τρόπος πληρωμής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους πιο κάτω τρόπους που θα 
προσδιορίζεται με συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής σε κάθε Εκτελεστική 
Σύμβαση (με βάση την επιλογή του Αναδόχου):
1ος τρόπος: Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. 
2ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές χωρίς προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται 
στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων/παραλαβών, ήτοι πραγματοποιούνται εξοφλητικές 
πληρωμές συγκεκριμένων παραδοτέων/φάσεων μετά την οριστική παραλαβή αυτών. Οι τμηματικές 
αυτές πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται συχνότερα από 1 ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από 1 ανά 
εξάμηνο.
3ος τρόπος: Τμηματικές πληρωμές με προκαταβολή. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής αφορά:

1. Δυνατότητα προκαταβολής έως 30% της συμβατικής αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, με 
την κατάθεση εγγύησης, η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν.4412/2016 και 4.1 της παρούσας

2. Δυνατότητα ενδιάμεσων πληρωμών (Οι ενδιάμεσες αυτές πληρωμές δεν μπορούν να γίνονται 
συχνότερα από 1 ανά τρίμηνο και όχι αργότερα από 1 ανά εξάμηνο). Η ενδιάμεση πληρωμή 
θα αφορά αποπληρωμή των σχετικών παραδοτέων που παρελήφθησαν, και αφού αφαιρεθεί: 
(i) το αντίστοιχο ποσοστό της χορηγηθείσας προκαταβολής ίσο προς το ανωτέρω ποσοστό 
της πληρωμής που καταβάλλεται (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) ο αντίστοιχος 
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τόκος της προκαταβολής, για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήψεως της 
προκαταβολής μέχρι την εν λόγω τμηματική παραλαβή. 

3. Εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών της 
κάθε εκτελεστικής σύμβασης αφού αφαιρεθεί: (i) το υπόλοιπο ποσοστό της χορηγηθείσας 
προκαταβολής (αναλογική απόσβεση προκαταβολής), και (ii) τόκος επί της απομειωμένης, 
από την προηγούμενη πληρωμή, προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία του υπολογισμού τόκου της προηγούμενης πληρωμής μέχρι την οριστική 
ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του Έργου.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Σε κάθε πληρωμή θα παρακρατείται ο αναλογούν τόκος 
επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την 
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία της εκάστοτε παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου 
θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης 
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της 
χορηγηθείσας προκαταβολής.
Σε κάθε πρόσκληση Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσδιορίζονται επακριβώς οι τρόποι πληρωμής.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, 
δηλαδή:

1. Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του 
συμβατικού αντικείμενου της εκτελεστικής σύμβασης κατά περίπτωση

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν.4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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5.2 Διάρκεια εκτελεστικών συμβάσεων
5.2.1 Η διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων θα 
ορίζεται στην εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων 
(εκτελεστικές συμβάσεις), που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας-πλαίσιο, 
μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαίσιο.
5.2.2 Η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από 
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα 
του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα 
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά 
τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.4412/2016.

5.3 Παρακολούθηση εκτελεστικών συμβάσεων
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται σύμφωνα με 
το άρθρο 216 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία 
ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που 
συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 
Η ανωτέρω υπηρεσία ή η αρμόδια επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα 
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη 
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου 
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132 του 
Ν.4412/2016.

5.4 Παραλαβή του αντικειμένου της εκτελεστικής σύμβασης
5.4.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής 
που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 και την ακόλουθη διαδικασία:
(1) Ο ανάδοχος υποβάλλει κάθε Παραδοτέο με συνοδευτική επιστολή με την οποία αιτείται την 
παραλαβή του.
(2) Η Αναθέτουσα Αρχή δια της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής Έργου (ΕΠΕ) αξιολογεί την 
ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του Παραδοτέου, σύμφωνα με την προδιαγραφή του. 
(3) Σε περίπτωση που η ΕΠΕ διαπιστώσει μη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές κάθε 
Παραδοτέου κοινοποιεί στον Ανάδοχο έγγραφες παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις αυτές 
αποστέλλονται στον ανάδοχο εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
ημέρα υποβολής του Παραδοτέου. 
(4) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης κοινοποίησης παρατηρήσεων της ΕΠΕ επί του Παραδοτέου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να επανυποβάλλει το Παραδοτέο με συμπληρωμένες τις διαπιστωθείσες 
ελλείψεις, με βάση τις παρατηρήσεις της Επιτροπής. Η επανυποβολή αυτή πρέπει να γίνεται εντός 
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χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΠΕ κατά την κοινοποίηση των παρατηρήσεών της, 
ανάλογα με το εύρος των απαιτούμενων αλλαγών. Το διάστημα αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον ανάδοχο των 
παρατηρήσεων της ΕΠΕ. 
(4.1) Η ανωτέρω διαδικασία επανυποβολής μπορεί να διενεργηθεί μέχρι 2 φορές (ήτοι πέραν της 
αρχικής υποβολής, προβλέπονται μέχρι 2 επανυποβολές, κατόπιν των αντίστοιχων παρατηρήσεων 
της ΕΠΕ).
(4.2) Οι έλεγχοι παραλαβής γίνονται με βάση τα περιγραφόμενα στο άρθρο 6.5 της παρούσας 
διακήρυξης, ανάλογα τον τύπο του παραδοτέου.
(4.3) Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργούνται οι απαραίτητοι έλεγχοι, μπορεί δε να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος.
(5) Τα πρωτόκολλα παραλαβής, ποιοτικής και ποσοτικής, θα αναφέρουν ρητά αφενός μεν τις 
εκτελέσθηκες εργασίες και αφετέρου το εμπρόθεσμο της παράδοσης και γενικά την καλή εκτέλεση 
των όρων της σύμβασης. Τα πρωτόκολλα παραλαβής κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
(6) Επιπρόσθετα η ΕΠΕ δύναται να διενεργεί επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια παροχής των 
προβλεπόμενων υπηρεσιών. 
5.4.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση 
της ανωτέρω περιγραφείσας διαδικασίας (ήτοι μετά το πέρας των ανωτέρω κύκλων υποβολών και 
ελέγχων), η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) 
είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
5.4.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 
5.4.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα: 
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών 
ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 220 του Ν.4412/2016. 
5.4.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής 
της παραγράφου 5.3.2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 5.3.3 ανωτέρω, θεωρείται 
ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

73

5.4.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 5.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται 
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.».

5.5 Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και 
παραδοτέων μιας εκτελεστικής σύμβασης, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών 
με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται 
από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% 
της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 
άρθρο 218 του ν.4412/2016, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

5.6 Εγγυημένη λειτουργία
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα

5.7 Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα

5.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.8.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την εκτελεστική σύμβαση ή την εκτελεστική σύμβαση και τη συμφωνία 
- πλαίσιο και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτές, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την συμφωνία - πλαίσιο ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης. 
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Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

1. ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ή της 
εκτελεστικής σύμβασης και της συμφωνίας - πλαίσιο,

2. είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, 
είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. 
Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι 
της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας .

5.8.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες 
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ή της 
συμφωνίας - πλαίσιο.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

1. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

2. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

3. οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και 
δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι 
υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη 
συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το 
σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
Ανάδοχο έκπτωτο.

Σε περίπτωση Ένωσης οι ως παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
Ένωσης.

Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να 
κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 220 
του Ν.4412/2016.
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5.9 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των εκτελεστικών 
συμβάσεων

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων  των παραγράφων 5.5 (Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση) και 5.8 (Κήρυξη οικονομικού 
φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί την εκάστοτε 
εκτελεστική σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής 
αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο 
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 
11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 
άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει 
κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 
αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

6 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

6.1 Όροι  διενέργειας νέου διαγωνισμού
6.1.1 Το αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο αφορά στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών 
και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για δυο Θεματικές Περιοχές 
κάθε μία εκ των οποίων περιλαμβάνει συγκεκριμένες εργασίες και παραδοτέα. 
Κάθε φορά που η Αναθέτουσα Αρχή το αποφασίζει, στη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας - Πλαισίου, 
δύναται να υπογράφει για κάθε δράση (έργο) του κάθε τομέα πολιτικής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, μία (1) εκτελεστική σύμβαση η οποία δύναται να 
περιλαμβάνει ορισμένες ή/και όλες τις εργασίες (υπηρεσίες) που περιγράφονται στην 
Θεματική Περιοχή 1 ή/και στην Θεματική Περιοχή 2.

Επισημαίνεται ότι οι επιμέρους δράσεις (έργα) για κάθε ένα από τους ως άνω τομείς πολιτικής, δεν 
είναι γνωστές εκ των προτέρων αλλά θα καθορίζονται στις Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια 
Συνεργασίας που θα συνάπτει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τους κατά περίπτωση, ανά 
πεδίο δημόσιας πολιτικής, αρμόδιους φορείς στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης 
Διαδικασιών, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.4635/2019

Ωστόσο εκτιμάται ότι ο αριθμός των δράσεων (έργων) για τις οποίες δύναται να ζητηθούν οι 
υπηρεσίες της Ενότητας Εργασιών Ι, της Θεματικής Περιοχής 1, ανέρχεται σε πενήντα (50),ενώ ο 
αριθμός των δράσεων (έργων) για τις οποίες δύναται να ζητηθούν υπηρεσίες της Ενότητας Εργασιών 
ΙΙ της Θεματικής Περιοχής 1 ανέρχεται σε τριάντα τέσσερις (34). Ο αριθμός των δράσεων (έργων) 
για τις οποίες δύναται να ζητηθούν υπηρεσίες της Θεματικής Περιοχής 2 εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
δέκα (10).

Κάθε Εκτελεστική Σύμβαση θα υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του εκάστοτε 
αναδόχου, ο οποίος θα καλείται προς υπογραφή, ύστερα από τη σχετική διαδικασία, όπως 
προβλέπεται αμέσως κατωτέρω.
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Η Αναθέτουσα Αρχή θα καλεί όλους τους αντισυμβαλλόμενους να υποβάλουν, κατά κανόνα εντός 
χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, πλήρεις 
και εξατομικευμένες κλειστές προσφορές για την υλοποίηση των συγκεκριμένων εργασιών 
(υπηρεσιών) που τίθενται ανά Θεματική Περιοχή, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που 
περιγράφονται στο παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης αλλά και τους επιμέρους όρους οι οποίοι 
θα εξειδικεύονται στην σχετική Πρόσκληση που θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή.

Ειδικότερα στη σχετική Πρόσκληση θα αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστο:
 Η δράση (έργο) για την οποία θα υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και ο τομέας πολιτικής 

στον οποίο αντιστοιχεί. 
 Οι ζητούμενες εργασίες (υπηρεσίες) από κάθε μία Θεματική Περιοχή (Θεματική Περιοχή 1 

ή/και Θεματική Περιοχή 2) και το ακριβές περιεχόμενο αυτών, όπως περιγράφεται στο 
Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης. 

 Οι απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των ζητούμενων 
υπηρεσιών της εκτελεστικής σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της 
παρούσας διακήρυξης

 Ο καθορισμός των αναμενόμενων παραδοτέων από αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας διακήρυξης για κάθε μία από τις ζητούμενες εργασίες (υπηρεσίες) της 
εκτελεστικής σύμβασης. 

 Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίησης των 
επιμέρους φάσεων 

 Τα συγκεκριμένα προσόντα της ομάδας έργου και οι κατηγορίες προφίλ στις οποίες ανήκουν 
(με τα εύρη εμπειρίας όπως αυτά ζητούνται στην παρ. Α.3.2 του Παραρτήματος Ι ) και οι 
ζητούμενοι α/μ ανά κατηγορία προφίλ. 

 Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, με βάση τους ανωτέρω α/μ ανά κατηγορία προφίλ 
(λαμβάνεται υπόψη η χρέωση του ακριβότερου οικονομικά συμβαλλόμενου φορέα)

 Ο τόπος παροχής των συγκεκριμένων ζητούμενων υπηρεσιών

Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο διαγωνισμό, έχουν οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει την 
συμφωνία-πλαίσιο οι οποίοι μετά από την ανωτέρω αναφερθείσα Πρόσκληση που θα τους 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά από την αναθέτουσα αρχή υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός των 
ανωτέρω οριζόμενων  ημερών, ηλεκτρονικά νέα κλειστή προσφορά.

6.1.2 Αν κάποιος Αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει εξατομικευμένη προσφορά ή υποβάλλει μη 
αποδεκτή προσφορά στο πλαίσιο της πρόσκλησης διαγωνισμού, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην αναλογία που αφορά τον συγκεκριμένο π/υ 
της πρόσκλησης του έργου (ήτοι στο κλάσμα π/υ έργου προς π/υ συμφωνίας πλαίσιο). Μετά την 
τρίτη φορά που θα συμβεί αυτό για κάποιον Αντισυμβαλλόμενο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει 
έκπτωτο και καταπίπτει το σύνολο της εναπομείνασας εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο. 
Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός 
Αντισυμβαλλόμενου, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους μέχρι την υπογραφή της 
εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη Αντισυμβαλλόμενο.
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6.1.3  Ο Αντισυμβαλλόμενος δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους 
διαγωνισμούς για λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών που του καθιστούν αδύνατη τη 
συμμετοχή στο συγκεκριμένο έργο (π.χ. δεν μπορεί να εξασφαλίσει προφίλ σε συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο που ζητά η πρόσκληση). Στην περίπτωση αυτή ο Αντισυμβαλλόμενος 
συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο 
εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού 
εγγράφου τον αιτούντα αντισυμβαλλόμενο. 

6.1.4 Σε περίπτωση που κανείς Αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλλει αποδεκτή προσφορά, η 
επαναληπτική διαγωνιστική διαδικασία ματαιώνεται και δεν ισχύουν οι ανωτέρω κυρώσεις. Στην 
περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή πρέπει να επανεξετάσει τους όρους της Εκτελεστικής 
Σύμβασης.

6.1.5 Κριτήριο ανάθεσης της εκτελεστικής σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής. Στην 
περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με την καλύτερη τεχνική 
αξιολόγηση και σε περίπτωση ισοβαθμίας, με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 90 του νόμου 
4412/2016.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς για τις εκτελεστικές συμβάσεις θα είναι τα εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Κ1 Παραδοτέα 

Ο προσδιορισμός και η αναλυτική περιγραφή της 
δομής και του περιεχομένου των ζητούμενων 
παραδοτέων για κάθε Υποενότητας εργασιών. 
Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων των 
παραδοτέων όπως περιγράφονται στην ενότητα 
Α.3.1

35%

Κ2 Οργάνωση διοίκησης 
και υλοποίησης 

Αποτελεσματικότητα της οργάνωσης και της 
μεθοδολογίας διοίκησης  της Εκτελεστικής 
Σύμβασης, καθώς και του τρόπου οργάνωσης 
της Ομάδας Έργου της Εκτελεστικής Σύμβασης. 
Η αποτελεσματικότητα ως προς την οργάνωση 
του διοικητικού σχήματος και της υλοποίησης 
των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων της 
Εκτελεστικής  θα εξαρτηθεί από τον ορθό 
καταμερισμό των ρόλων εντός της Ομάδας 

30%
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Έργου, το κατάλληλο προφίλ των στελεχών που 
απαιτούνται λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους 
προσόντα αυτών  και  από την μεθοδολογία 
διαχείρισης των ροών εργασιών όπως 
περιγράφονται στην ενότητα Α.3.1.

Κ3 Ομάδα Έργου

Προσόντα, Εμπειρία και Τεχνογνωσία των 
στελεχών της Ομάδας Έργου της Εκτελεστικής 
Σύμβασης σε σχέση με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
της σχετικής Πρόσκλησης.
Η σύνθεση της Ομάδας Έργου θα πρέπει να 
καλύπτει το γνωσιακό και τεχνικό επίπεδο των 
απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών 
όπως περιγράφονται στην ενότητα Α.3.2.

20%

Κ4 Χρονοδιαγράμματα

Η τεκμηριωμένη κάλυψη των απαιτήσεων του 
χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα που δίδεται στη σχετική 
Πρόσκληση. 
Αναλυτική περιγραφή των επιμέρους φάσεων 
κάθε Υποενότητας Εργασιών και των 
παραδοτέων αυτής σύμφωνα με τις τεχνικές 
απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα 
Α.3.1 σε συνδυασμό με το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα που δίδεται στη σχετική 
Πρόσκληση.

15%

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Κατά τα λοιπά για τη βαθμολόγηση, αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών ισχύουν, 
εφαρμοζόμενα κατ’ αναλογία,  τα αναφερόμενα στις παραγράφους 0 2.3.2.1 Βαθμολόγηση Τεχνικών 
Προσφορών & 0 2.3.2.2. Τελική αξιολόγηση - κατάταξη.

6.1.6 Σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση θα καθορίζεται το αντικείμενο εργασιών, ο τρόπος εκτέλεσης, 
τα παραδοτέα καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση της 
Αναθέτουσας Αρχής και την αντίστοιχη εξατομικευμένη προσφορά του Αναδόχου της Εκτελεστικής 
Σύμβασης. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα αρχή κατά τη διάρκεια της Εκτελεστικής Σύμβασης θα 
μεριμνήσει ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ του αντισυμβαλλόμενου και των 
εμπλεκομένων που σχετίζονται με τις εργασίες της.

6.2 Κατάρτιση και υποβολή προσφορών
6.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 
ώρα που ορίζει η πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, στο άρθρο 15 της Υπουργικής Απόφασης 56902/215 “Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
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Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους α) 
(υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής– Τεχνική προσφορά» και β) (υπο)φάκελο 
με νέα  οικονομική προσφορά.

6.2.2 Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, μεταξύ άλλων, σε ηλεκτρονική μορφή και κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ 56902/215, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) [για 
εκτελεστικές συμβάσεις αξίας άνω των ορίων] / ή  το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 
[για εκτελεστικές συμβάσεις αξίας κάτω των ορίων], το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν.1599/1986 (Α΄75), με το οποίο οι  οικονομικοί φορείς καλούνται να 
αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα 
έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.

Επίσης, στην Τεχνική προσφορά περιέχονται και όσα ζητούνται ρητά στη σχετική πρόσκληση. Η 
τεχνική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας 
διακήρυξης. 

6.2.3 Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή 
pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 
παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο Αντισυμβαλλόμενος επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία. 

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και επιλέγεται ένας εκ των τριών τρόπων πληρωμής. 
Σε περίπτωση που στην οικονομική προσφορά δεν δηλώνεται ο τρόπος πληρωμής τότε θεωρείται 
ότι ο οικονομικός φορέας αποδέχεται τον 1ο τρόπο πληρωμής. 

Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή εκάστου Αντισυμβαλλόμενου για τα συμβατικά είδη (τιμή 
α/μ ανά προφίλ) στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει την ενδεικτική 
τιμή με την οποία συμμετέχει ο Αντισυμβαλλόμενος στη συμφωνία-πλαίσιο (στήλη β της οικονομικής 
προσφοράς «Προσφερόμενη χρέωση α/μ»).

6.3 Παραλαβή - Αποσφράγιση Προσφορών
6.3.1 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών και ώρα που αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών του ν.4412/2016.

6.4 Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης
6.4.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, ο 
υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση της Εκτελεστικής Σύμβασης, 
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ειδοποιείται μέσω ΕΣΗΔΗΣ από τον Αναθέτουσα Αρχή να υποβάλει στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 
80, και κατά περίπτωση του άρθρου 82 του Ν.4412/16.

6.5 Αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου εκτελεστικής σύμβασης
6.5.1 Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης» της παρούσας διακήρυξης. 

6.5.2 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii) , iii) του άρθρο 3.2 «Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης, ο προσωρινός 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της Συμφωνίας πλαίσιο του προσωρινού ανάδοχου και η κατακύρωση γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, τηρουμένης της σχετικής διαδικασίας.  

6.5.3 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται 
να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει 
τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

6.6 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης
6.6.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 
εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης 
δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους του προσφέροντες. 
Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται στην παρούσα 
συμφωνία - πλαίσιο αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες 
διατάξεις, μόνο εφόσον η αξία τους υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια. 

6.6.2 Η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει ηλεκτρονικά ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης στον 
Αντισυμβαλλόμενο με τον οποίο πρόκειται να υπογραφεί η Εκτελεστική Σύμβαση και τον καλεί να 
προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα. Από την ως άνω 
ανακοίνωση η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει 
αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά.

6.6.3 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο της αναθέτουσας αρχής με αιτιολογημένη εισήγησή του 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της εκτελεστικής σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 
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μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15% στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση 
μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 
αποδοχή από τον οικονομικό φορέα. 

6.6.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο Αντισυμβαλλόμενος παρέχει 
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται 
σε ποσοστό 5% της  αξίας της Εκτελεστικής Σύμβασης. 

6.7 Εκτέλεση εκτελεστικής σύμβασης
6.7.1 Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

6.7.1.1 Παραδόθηκε το σύνολο των παραδοτέων και παρασχέθηκε το σύνολο των υπηρεσιών.

6.7.1.2 Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα. 

6.7.1.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού, προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

6.7.1.4 Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική 
σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ

Α.1.1 Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής
Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελεί δομή του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και δημιουργήθηκε με το π.δ.84/2019 ενώ οργανώθηκε με το 
π.δ.40/2020 όπως τροποποιήθηκε με το ν.4704/2020.
Αποστολή της ΓΓΨΔΑΔ είναι σύμφωνα με το άρθρο 15 του π.δ.40/2020, ο σχεδιασμός και ο 
συντονισμός των πολιτικών που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας καθώς και στην 
απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των συναλλαγών του πολίτη με το Κράτος. Στο πλαίσιο αυτό 
η Γενική Γραμματεία είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και τη διασφάλιση της συνοχής όλων των 
επιμέρους πολιτικών για την ψηφιακή, ηλεκτρονική και ανοιχτή διακυβέρνηση καθώς και για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν στη βελτίωση των παρεχόμενων δημοσίων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις αλλά και των ενδοδιοικητικών διαδικασιών που 
αφορούν στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του δημοσίου τομέα.
Η οργανωτική δομή της ΓΓΨΔΑΔ όπως διαμορφώθηκε με το ν.4704/2020 είναι η εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής
Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής
Τμήμα Ψηφιακής Προσβασιμότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων και Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας
Τμήμα Οριζόντιων Εφαρμογών Δημοσίου Τομέα
Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης
Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας
Διεύθυνση Τομεακών Έργων Δημοσίου Τομέα
Τμήμα Α` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων
Τμήμα Β` Παρακολούθησης Τομεακών Έργων
Τμήμα Προτύπων και Τεκμηρίωσης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Διαδικασιών Δημοσίου
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Τμήμα Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης Διαδικασιών
Τμήμα Ανασχεδιασμού και Μητρώου Διαδικασιών
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων και Πληροφόρησης
Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας Στάσης
Τμήμα Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών μιας Στάσης
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας ΚΕΠ
Τμήμα Ένταξης Διαδικασιών στα ΚΕΠ
Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων - Ραπτάρχης
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (GOV.GR)
Γραφείο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
Γραφείο Επιχειρησιακής Λειτουργίας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α.1.2 Συνοπτική Περιγραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο συστάθηκε πρόσφατα με το Π.Δ.81/2019 (ΦΕΚ 
119/8-7-2019), αποτελεί μια νέα μονάδα δημόσιας διοίκησης, η οποία για πρώτη φορά συγκεντρώνει 
όλες τις κρίσιμες δομές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών που σχετίζονται με την παροχή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. 
Περαιτέρω, σκοπός του Υπουργείου είναι πριν από την μετατροπή οποιαδήποτε διαδικασίας σε 
ψηφιακή αυτή να απλοποιείται προκειμένου να αποφεύγεται η ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.

Μέχρι σήμερα η ψηφιακή πολιτική, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η εξυπηρέτηση του πολίτη 
βρίσκονταν σε διαφορετικές οργανικές μονάδες. Ταυτόχρονα, διάσπαρτα ήταν και τα κρίσιμα κρατικά 
πληροφοριακά συστήματα, με αποτέλεσμα τον παράλληλο ή και αντικρουόμενο σχεδιασμό τους.

Πλέον, το Υπουργείο σε επιχειρησιακό επίπεδο έρχεται να διορθώσει τον κατακερματισμό μονάδων 
και συστημάτων που επηρεάζει την ποιότητα και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ασφαλώς, 
το παραπάνω σχήμα προϋποθέτει τη συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία μεταξύ υπουργείων και 
φορέων καθώς σκοπός αυτού του Υπουργείου είναι ακριβώς η διαλειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο καλείται να συντονίσει, να συμμετάσχει στον σχεδιασμό και να 
παρακολουθήσει την πρόοδο εφαρμογής κρίσιμων παρεμβάσεων του κυβερνητικού έργου 
αρμοδιότητάς του που θα υλοποιηθούν από σημαντικό αριθμό Φορέων. Παράλληλα, το Υπουργείο 
παρακολουθεί την πρόοδο των παρεμβάσεων και αξιολογεί το βαθμό της επίτευξης των στόχων τους.

A.1.3 Περιγραφή του γενικού πλαισίου της Συμφωνίας-Πλαίσιο
Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), αποτελεί κεντρική δημόσια πολιτική 
οριζόντιας εμβέλειας, με στόχο την ολιστική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου 
προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς καθώς και την 
καταπολέμηση της περιττής γραφειοκρατίας, κατά τις  συναλλαγές.
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Το ΕΠΑΔ αποτελείται από τρεις άξονες παρέμβασης: «Ποιοτικές και Φιλικές Ρυθμίσεις» (Άξονας Α), 
«Απλές και Κατανοητές Διαδικασίες» (Άξονας Β) και «Έγκαιρη και Ακριβής Πληροφόρηση» (Άξονας 
Γ).

Το ΕΠΑΔ υπάγεται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος ασκεί την εποπτεία του μέσω του Υπουργού 
Επικρατείας που είναι αρμόδιος για την ψηφιακή διακυβέρνηση και την απλούστευση των 
διαδικασιών. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6, αρ. 45, ν.4635/2019 το ΕΠΑΔ το 
ΕΠΑΔ υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) και διοικείται από τον προϊστάμενο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος υποστηρίζεται 
για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών.

Για την εξυπηρέτηση των στόχων και της πολιτικής του ΕΠΑΔ, το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες ή Μνημόνια Συνεργασίας με τους κατά 
περίπτωση, ανά πεδίο δημόσιας πολιτικής, αρμόδιους φορείς. Στις Προγραμματικές Συμφωνίες, στα 
Μνημόνια Συνεργασίας και ειδικότερα στα Παραρτήματα αυτών, καθορίζονται οι ειδικότερες δράσεις 
ανά τομέα παρέμβασης, επί των οποίων θα εφαρμοσθούν οι παρεμβάσεις απλούστευσης.

Οι τομείς πολιτικής που χρήζουν παρεμβάσεων απλούστευσης και τίθενται σε προτεραιότητα από τη 
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών είναι όσοι 
συμπεριλαμβάνονται στη διεθνή ταξινόμηση με την ονομασία Codification of Functions οf 
Government (Gofog) του ΟΗΕ όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα και σε κάθε περίπτωση στο 
πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού του ΕΠΑΔ, όπως αυτός εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 45 του ν.4635/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 80 του ν. του Κεφαλαίου Α’ του 
Μέρους Β’ του ν. 4674/2020 (Α΄ 53) και τις εφαρμοστικές υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β’ 2747/2020 
& ΦΕΚ Β΄81/2021):
 

GOVERNMENT BROAD 
OBJECTIVE (DIVISION) 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ)

SUB-ITEMS 
ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

GENERAL PUBLIC SERVICES 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, 
external affairs; foreign economic aid; general services; 
basic research; R&D related to general public services; 
general public services n.e.c.; public debt transactions, 
transfers of a general character between different levels of 
government.

Εκτελεστικά και νομοθετικά όργανα, οικονομικές και 
δημοσιονομικές υποθέσεις, εξωτερικές υποθέσεις, εξωτερική 
οικονομική βοήθεια, γενικές υπηρεσίες, βασική έρευνα, 
έρευνα & ανάπτυξη σχετική με γενικές δημόσιες υπηρεσίες, 
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γενικές δημόσιες υπηρεσίες π.δ.κ.α, συναλλαγές δημοσίου 
χρέους, μεταβιβάσεις γενικού χαρακτήρα μεταξύ 
διαφορετικών επιπέδων της κυβέρνησης 

DEFENCE 
ΑΜΥΝΑ

Military defence; civil defence; foreign military aid, R&D 
related to defence; defence n.e.c.
Στρατιωτική άμυνα, πολιτική άμυνα, εξωτερική στρατιωτική 
βοήθεια, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με άμυνα, άμυνα 
π.δ.κ.α

PUBLIC ORDER AND SAFETY 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Police services; fire-protection services; law courts; prisons; 
R&D related to public order and safety; public order and 
safety n.e.c.

Αστυνομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πυρόσβεσης, δικαστήρια, 
φυλακές, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με δημόσια τάξη και 
ασφάλεια, δημόσια τάξη και ασφάλεια π.δ.κ.α.

ECONOMIC AFFAIRS 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

General economic, commercial and labour affairs; 
agriculture, forestry; fishing and hunting; fuel and energy; 
mining, manufacturing and construction; transport; 
communication; other industries, R&D related to economic 
affairs; economic affairs n.e.c.

Γενικές οικονομικές, εμπορικές και εργασιακές υποθέσεις, 
γεωργία, δασοκομία, αλιεία και κυνήγι , καύσιμα και ενέργεια, 
εξόρυξη, μεταποίηση και κατασκευές, μεταφορές, 
τηλεπικοινωνίες, άλλες οικονομικές δραστηριότητες, έρευνα 
& ανάπτυξη σχετική με οικονομικές υποθέσεις, οικονομικές 
υποθέσεις π.δ.κ.α. 

ENVIRONMENTAL PROTECTION 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Waste management; water waste management; pollution 
abatement; protection of biodiversity and landscape; R&D 
related to environmental protection.
Διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων, μείωση 
της ρύπανσης , προστασία της βιοποικιλότητας και του 
φυσικού χώρου, έρευνα και ανάπτυξη σχετική με τη 
προστασία του περιβάλλοντος 

HOUSING AND COMMUNITY 
AMENITIES 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Housing development; community development; water 
supply; street lighting; R&D related to housing and 
community amenities; housing and community amenities 
n.e.c.

Στεγαστική ανάπτυξη, κοινοτική ανάπτυξη, παροχή 
ύδρευσης, φωτισμός δρόμων, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με 
παροχές στέγασης και κοινοτικές υπηρεσίες, παροχές 
στέγασης και κοινοτικές υπηρεσίας π.δ.κ.α. 
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HEALTH 

ΥΓΕΙΑ

Medical products, appliances and equipment; outpatient 
services; hospital services; public health services; R&D 
related to health; health n.e.c.

Iατρικά προϊόντα, συσκευές και εξοπλισμός, υπηρεσίες 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακές υπηρεσίες,  
υπηρεσίες δημόσιας υγείας, έρευνα & ανάπτυξη σχετική με 
την υγεία, υγεία π.δ.κ.α. 

RECREATION, CULTURE AND 
RELIGION

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Recreational and sporting services; cultural services; 
broadcasting and publishing services; religious and other 
community services, R&D related to recreation, culture and 
religion; recreation; culture and religion n.e.c.

Ψυχαγωγικές και αθλητικές υπηρεσίες, πολιτιστικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάδοσης και δημοσίευσης,  
θρησκευτικές και άλλες κοινοτικές υπηρεσίες, έρευνα & 
ανάπτυξη σχετική με ψυχαγωγία, πολιτισμό και τη θρησκεία, 
ψυχαγωγία, πολιτισμός και θρησκεία π.δ.κ.α. 

EDUCATION
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Pre-primary, primary, secondary and tertiary education, 
post-secondary non-tertiary education, education non 
definable by level, subsidiary services to education, R&D; 
n.e.c.

Προσχολική-πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, μετα-δευτεροβάθμια μη ανώτατη εκπαίδευση, 
εκπαίδευση που δεν κατηγοριοποιειται ανά επίπεδο, 
βοηθητικές υπηρεσίες στην εκπαίδευση, έρευνα & ανάπτυξη, 
εκπαίδευση π.δ.κ.α.

SOCIAL PROTECTION
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Sickness and disability; old age; survivors; family and 
children; unemployment; housing; R&D; social protection 
and social exclusion n.e.c.
Ασθένειες και ειδικές ανάγκες, τρίτη ηλικία, οικογένεια και 
παιδιά, ανεργία, στέγαση, έρευνα & ανάπτυξη , κοινωνική 
προστασία και κοινωνικός αποκλεισμός π.δ.κ.α. 

π.δ.κ.α.: που δεν κατατάσσονται αλλού 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ 
Glossary:Classification_of_the_functions_of_government_(COFOG) 

Α.2 Σκοπός της Συμφωνίας Πλαίσιο
Σκοπός του Έργου της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών- 
υπηρεσιών όσον αφορά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην υποστήριξη της 
αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
δημοσίων υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/
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από περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις αλλά και την ουσιαστική προστασία του 
δημοσίου συμφέροντος και του κράτους δικαίου μέσα από υψηλής ποιότητας ρυθμίσεις, κανόνες και 
διοικητικές διαδικασίες

Με την απλούστευση των διαδικασιών και τη μέτρηση διοικητικών βαρών στους τομείς πολιτικής 
που τίθενται σε προτεραιότητα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών, που εγγυάται το έργο, εξασφαλίζεται ο μετασχηματισμός της εμπειρίας 
των πολιτών και των επιχειρήσεων στις καθημερινές συνδιαλλαγές τους με το Δημόσιο, βελτιώνοντας 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Α.3 Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο

Α.3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Το αντικείμενο του Έργου της Συμφωνίας - Πλαίσιο συνίσταται στην παροχή εξειδικευμένων 
συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και 
Απλούστευσης Διαδικασιών στις ακόλουθες δυο (2) Θεματικές Περιοχές:

Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του 
Δημοσίου Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και 
τις επιχειρήσεις.

Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, διαδικασίες ή 
ρυθμιστικά κείμενα.

Θ.Π. 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου Τομέα 
για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Οι διοικητικές διαδικασίες αποτελούν μια αλληλουχία δράσεων και ενεργειών, οι οποίες διενεργούνται 
είτε διαδοχικά είτε παράλληλα, προκειμένου να παραχθεί ένα διοικητικό αποτέλεσμα ή προϊόν προς 
έναν πολίτη ή μια επιχείρηση. Το παραχθέν αποτέλεσμα ή προϊόν σχετίζεται με την εκπλήρωση μιας 
υποχρέωσης ή την άσκηση ενός δικαιώματος από τον πολίτη ή την επιχείρηση, στο βαθμό που αυτά 
καθορίζονται από το ρυθμιστικό πλαίσιο προκειμένου να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Οι 
Διοικητικές Διαδικασίες περιλαμβάνουν τα ενδιάμεσα βήματα, όπως δικαιολογητικά, πιστοποιητικά, 
άδειες, άλλοι τύποι εγγράφων, νομοθετικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πληροφόρησης από τον 
πολίτη στη διοίκηση και αντίστροφα, που απαιτούνται για την τελική παροχή μιας υπηρεσίας στον 
πολίτη ή την επιχείρηση.

Στις περιπτώσεις, όπου η διοικητική διαδικασία δεν έχει ως στόχο την παροχή ενός αποτελέσματος 
ή προϊόντος προς πολίτη ή επιχείρηση, αλλά σχετίζεται με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία 
της Δημόσιας Διοίκησης, τότε γίνεται λόγος για ενδο-διοικητικές διαδικασίες. 

Αυτές οι διοικητικές διαδικασίες συνεπάγονται τη δράση της δημόσιας διοίκησης (προετοιμασία 
εντύπων, ανάλυση πληροφοριών που λαμβάνουν, λήψη αποφάσεων κτλ.). Απαιτούν επίσης τη 
δράση των ρυθμιζόμενων υποκειμένων, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για πολίτες (λήψη 
εντύπων, συμπλήρωση, υποβολή αιτήσεων για άδειες, αναφορά απαιτούμενων πληροφοριών, 
τήρηση κάθε είδους διατυπώσεων κτλ.).
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Οι δράσεις της Θεματικής Περιοχής 1 αφορούν στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών 
λειτουργίας των εκάστοτε αρμοδίων υπηρεσιών των φορέων άσκησης πολιτικής. Ο ανασχεδιασμός 
ή η κατάργηση των διοικητικών διαδικασιών και ροών εργασιών προέρχεται από την καταγραφή και 
χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και τον εντοπισμό των προβληματικών σημείων, 
των αναγκαίων αλλαγών σε όμορα νομοθετήματα, της δυνατότητας  παροχής οριζόντιων ψηφιακών 
υπηρεσιών (shared services), διαλειτουργικοτήτων των συστημάτων και εφαρμογών, τους νέους 
τρόπους αυθεντικοποίησης, τις ρυθμίσεις λόγω ενσωμάτωσης και εφαρμογής ενωσιακών κανονισμών 
κοκ.

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι της εν λόγω θεματικής περιοχής είναι οι εξής:

i. Μείωση του αριθμού των επαναλαμβανόμενων αιτημάτων παροχής πληροφοριών
ii. Ελαχιστοποίηση του επιπέδου υποχρεωτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της δημόσιας 

διοίκησης και των ρυθμιζόμενων υποκειμένων
iii. Μείωση του συνολικού βάρους των διαδικασιών και δράσεων (τόσο για τα ρυθμιζόμενα 

υποκείμενα όσο και για τις δημόσιες αρχές)
iv. Αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων υπηρεσιών

Οι υπηρεσίες που δύνανται να ζητηθούν από τον Ανάδοχο είναι οι εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι

Υποενότητα 1.1: Χαρτογράφηση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση των διοικητικών 
διαδικασιών των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων πολιτικής

Στο πλαίσιο της υποενότητας 1.1. η αναλυτική καταγραφή των διοικητικών διαδικασιών στοχεύει 
στην ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση του εύρους εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης σε κάθε τομέα 
πολιτικής. Η μοντελοποίηση και κατηγοριοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών και 
συστημάτων με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, θα καταστήσει εφικτό 
τον υπολογισμό των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων από τις δράσεις απλούστευσης που θα 
αναληφθούν στον τομέα πολιτικής. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει 
συγκεκριμένων κριτηρίων αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κοινού συγκριτικού πλαισίου που θα 
επιτρέψει την ανάληψη στοχευμένων δράσεων απλούστευσης ανά τομέα πολιτικής, ώστε να 
μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. 

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.1. θα πραγματοποιηθεί σε 3 διακριτά πακέτα εργασίας (ΠΕ) ήτοι: 

• Π 1.1.1: Έκθεση προκαταρτικής επεξεργασίας των δράσεων που χρήζουν παρεμβάσεων 
απλούστευσης

• Π 1.1.2: Χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών 
λειτουργίας με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών  

• Π 1.1.3: Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και διατύπωση 
προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης- Αποτελέσματα 
μέτρησης των επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση κατάλληλων δεικτών
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Ειδικότερα: 

Π 1.1.1: Έκθεση προκαταρτικής επεξεργασίας των δράσεων που χρήζουν παρεμβάσεων 
απλούστευσης

Στο πλαίσιο του παρόντος πακέτου εργασίας, ο Ανάδοχος θα θέσει τις βάσεις για τη διενέργεια των 
απλουστεύσεων στον υπό μελέτη τομέα πολιτικής στα επόμενα στάδια του έργου, διασφαλίζοντας 
την ορθή εφαρμογή του οδηγού σχεδιασμού και ανάπτυξης απλούστευσης διαδικασιών. Σε συνέχεια 
των εργασιών της ομάδας και υπό-ομάδας εργασίας του υπό μελέτη τομέα πολιτικής, όπως αυτές 
ορίζονται στη σχετική προγραμματική συμφωνία, και του παραγόμενου αποτελέσματος αυτών, θα 
πραγματοποιηθούν από τον Ανάδοχο, οι απαιτούμενες ενέργειες ήτοι εστιασμένες συνεντεύξεις, 
focus groups με επιλεγμένα στελέχη των υπό μελέτη φορέων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων 
(ερωτηματολόγια κτλ). Αποτελέσματα του παρόντος πακέτου εργασίας θα είναι τουλάχιστον τα 
παρακάτω:

• Αναγνώριση και συστηματοποίηση της σχετικής με τον υπό μελέτη τομέα πολιτικής 
νομοθεσίας

• Αναγνώριση των διοικητικών διαδικασιών οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην χαρτογράφηση 
• Αναγνώριση των σχετικών συστημάτων ΤΠΕ
• Συσχέτιση των διοικητικών διαδικασιών με τις τεχνολογικές υποδομές και το νομοθετικό 

πλαίσιο και μοντελοποίηση της σχετικής πληροφορίας. 
• Αναγνώριση των υπηρεσιών, φορέων και εμπειρογνωμόνων που εμπλέκονται στον τομέα 

πολιτικής και οι οποίοι πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν δεδομένα και να παρακολουθούν 
την πορεία απλούστευσης 

• Αναγνώριση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν και πρόταση αντιμετώπισής τους
• Αναγνώριση και αξιοποίηση δεδομένων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

προκειμένου να επισπευστεί η διαδικασία της απλούστευσης

Π 1.1.2: Χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών 
λειτουργίας με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών  

Η χαρτογράφηση των διοικητικών διαδικασιών θα πραγματοποιηθεί με χρήση σύγχρονης μεθόδου 
μοντελοποίησης (ενδεικτικά αναφέρεται το BPMN 2.0.2 (ISO/IEC 19510 ή μεταγενέστερη έκδοση). 
Περαιτέρω, θα πρέπει να οριστούν και να μετρηθούν ποσοτικοί δείκτες αξιολόγησης ώστε στη 
συνέχεια να είναι δυνατή η τεκμηριωμένη αποτίμηση της βελτίωσης που θα επιτευχθεί λόγω των 
προτεινόμενων βελτιώσεων των διοικητικών διαδικασιών. 

Κάθε διοικητική διαδικασία που θα μοντελοποιηθεί είναι δυνατό να αποτελείται από υποδιαδικασίες 
(sub-processes) ή δραστηριότητες (activities). Η καταγραφή των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει 
να απεικονίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία υπό τη μορφή αντικειμένων μοντελοποίησης ανά 
διοικητική διαδικασία:
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 Δραστηριότητες που εκτελούνται. Οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι κατηγοριοποιημένες 
κατά τον τρόπο που υποστηρίζει η μέθοδος BPMN 2.0.2 ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
εκτελείται 

  Γεγονότα (έναρξης, λήξης, ενδιάμεσα, συνοριακά).
 Λογικοί τελεστές ((AND, OR, XOR) (για την απεικόνιση των κανόνων των ροών).
 Οργανωτικές μονάδες - Θέσεις Εργασίας (υπό τη μορφή lanes) που υλοποιούν κάθε 

δραστηριότητα.
 Εξωτερικοί συνεργάτες (υπό τη μορφή pools) που υλοποιούν συγκεκριμένες δραστηριότητες 

που σχετίζονται με δραστηριότητες του υπό μελέτη τομέα.
 Πληροφοριακά συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων της διαδικασίας.
 Δεδομένα κάθε μορφής (π.χ. έντυπα, πιστοποιητικά κ.λπ. δικαιολογητικά) υπό τη μορφή data 

objects που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι ή παράγονται ως έξοδοι από τις δραστηριότητες.
 Σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία κλπ.) (υπό τη μορφή διακριτού τύπου αντικειμένων) 

που χρησιμοποιείται σε επίπεδο διαδικασιών ή επιμέρους δραστηριοτήτων τους.
 Σχετιζόμενοι κίνδυνοι/εμπόδια και σημεία ελέγχου σε επίπεδο διαδικασιών, υποδιαδικασιών 

και δραστηριοτήτων.
 Συσχετίσεις (associations) μεταξύ των αντικειμένων των διαγραμμάτων.

Για κάθε τύπο δεδομένων και πληροφοριακό σύστημα που θα αναγνωρισθεί θα πρέπει να 
μοντελοποιηθούν, ταξινομηθούν και κωδικοποιηθούν με χρήση κατάλληλου εννοιολογικού προτύπου 
όλα τα μεταδεδομένα που περιλαμβάνουν.

Η χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των διοικητικών διαδικασιών στο επιλεγμένο πληροφοριακό 
σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συσχέτιση των 
πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτές, ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να εξαχθούν 
αναφορές σε διαδραστικό διαδικτυακό περιβάλλον με βάση καθοριζόμενα κριτήρια (όπως κυρίως το 
Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών του άρθρου 90 του Ν.4727/2020). Ενδεικτικές αναφορές που θα πρέπει 
να μπορούν να εξαχθούν σε μορφή κειμένου και διαγραμμάτων είναι οι ακόλουθες:

• Δραστηριότητες που εκτελούνται σε επιλεγμένη διοικητική διαδικασία.
• Δραστηριότητες που εκτελούνται από επιλεγμένη οργανωτική μονάδα/θέση εργασίας.
• Δραστηριότητες που χρησιμοποιούν ένα συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα.
• Κατάλογος εντύπων που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένη διοικητική διαδικασία ή από 

επιλεγμένη οργανωτική μονάδα/θέση εργασίας.
• Κατάλογος πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες 

διοικητικές διαδικασίες ή επιλεγμένες δραστηριότητες.
• Κατάλογος νομοθετικών κειμένων που σχετίζονται με επιλεγμένες διοικητικές διαδικασίες 

ή επιλεγμένες δραστηριότητες.
• Δεδομένα που σχετίζονται με επιλεγμένο έντυπο.
• Έντυπα στα οποία εμφανίζονται επιλεγμένα δεδομένα.
• Δείκτες απόδοσης, διοικητικής επιβάρυνσης που σχετίζονται με επιλεγμένη διοικητική 

διαδικασία.
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• Διοικητικές διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με επιλεγμένο δείκτη απόδοσης, διοικητικής 
επιβάρυνσης .

Π 1.1.3: Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και 
διατύπωση προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης- 
Αποτελέσματα μέτρησης των επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση κατάλληλων δεικτών

Η αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας περιλαμβάνει εντοπισμό 
θεμάτων που άπτονται των διαδικασιών που εκτελούνται στους φορείς, του κανονιστικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία τους, της διοικητικής πρακτικής, της οργάνωσης και του βαθμού αξιοποίησης 
των ΤΠΕ. Ο εντοπισμός των προβληματικών διαδικασιών θα πρέπει να τεκμηριώνεται με βάση τις 
τιμές Βασικών Δεικτών Απόδοσης που θα έχουν οριστεί και μετρηθεί. Οι επιλεγμένοι Δείκτες 
Απόδοσης θα πρέπει να αξιολογούν πολύπλευρα τις διαδικασίες και συγκεκριμένα:

• Θα πρέπει να εξετάζουν το απαιτούμενο κόστος υλοποίησής τους, το χρόνο εκτέλεσής 
τους και την προσφερόμενη ποιότητα σε πολίτες, επιχειρήσεις ή εσωτερικά

• Θα πρέπει να καλύπτουν τις διαφορετικές απαιτήσεις των πολιτών (υπό την έννοια ότι 
αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών), των φορέων (που 
είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες) και των συνεργαζόμενων δικτύων (υπό την 
έννοια ότι η εκτέλεση πολλών εκ των διαδικασιών εμπλέκουν τη συμμετοχή 
περισσότερων του ενός φορέων).

Η αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών θα στηριχθεί στον εντοπισμό εμποδίων-λειτουργικών 
προβλημάτων που θα αποκαλυφθούν κατά την καταγραφή τους. Παραδείγματα ευρημάτων 
προβληματικής λειτουργίας είναι τα ακόλουθα:

• Υπερβολικό διοικητικό βάρος για τα ρυθμιζόμενα υποκείμενα
• Δραστηριότητες μη προστιθέμενης αξίας που θα μπορούσαν να αποφευχθούν.
• Περιττή επανάληψη δραστηριοτήτων.
• Ύπαρξη περισσότερων του ενός υπευθύνων για μία δραστηριότητα.
• Απουσία υπευθύνου για συγκεκριμένες δραστηριότητες.
• Πολύπλοκες ροές εργασίας.
• Εκτέλεση χρονοβόρων δραστηριοτήτων.
• Ύπαρξη διαφορετικών έντυπων και γενικά μορφότυπων δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό από διαφορετικές οργανωτικές μονάδες.
• Εμπόδια επικοινωνίας, λόγω (α) ελλιπούς ή ανεπαρκούς χρήσης των διαύλων 

επικοινωνίας, (β) ανεπαρκούς κατανόησης επαρκών διαύλων και μέσων επικοινωνίας, (γ) 
ανεπαρκούς συνεργασίας, (δ) υπερβολικού αριθμού συνομιλητών κτλ.

Τεχνικές και εργαλεία απλούστευσης αναφέρονται στην εγκύκλιο του πρώην Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, με Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/οικ.9462/1-4-2016 (ΑΔΑ: 7Ω8Π465ΦΘΕ-
ΜΡΟ), καθώς και στον Οδηγό Απλούστευσης που έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία ΨΔ & 
ΑΔ.
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Υποενότητα 1.2: Ανάπτυξη νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών/ απλούστευση, 
προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών

Η υποενότητα 1.2 στοχεύει στο σχεδιασμό του νέου αποδοτικότερου μοντέλου διαδικασιών ανά 
επιλεγμένη παρεχόμενη προς τον πολίτη ή την επιχείρηση υπηρεσία (με την έννοια του service προς 
τον πολίτη) αξιοποιώντας τόσο τις ευκαιρίες απλούστευσης και τυποποίησης των διαδικασιών/ 
υπηρεσιών και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογικές λύσεις πληροφορικής όσο και 
άλλες λαμβάνοντας υπόψη την απαιτούμενη ευθυγράμμιση με τις κατηγορίες δράσεων 
απλούστευσης. Σημειώνεται, ότι η ανάλυση της εν λόγω ενότητας θα ολοκληρωθεί με την παράθεση 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των συνολικών προτεινόμενων επιχειρησιακών παρεμβάσεων, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τα βασικά χρονικά ορόσημα κάθε δράσης και τον μεταξύ τους χρονισμό.

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.2. θα πραγματοποιηθεί σε 2 διακριτά πακέτα εργασίας (ΠΕ):

• Π 1.2.1: Νέο μοντέλο διοικητικών διαδικασιών 

• Π 1.2.2: Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών – 
Εγχειρίδια διαδικασιών

Ειδικότερα: 

Π 1.2.1 Νέο μοντέλο διοικητικών διαδικασιών

Σε συνέχεια του ΠΕ.1.1.3 «Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και 
διατύπωση προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης», στο παρόν πακέτο 
εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές, θα 
προσδιοριστούν οι στόχοι, τα βασικά κριτήρια και οι δράσεις για την επιλογή του νέου συνόλου των 
διαδικασιών , ήτοι ποιες διαδικασίες θα καταργηθούν, ποιες θα διατηρηθούν ως έχουν, ποιες θα 
απλουστευθούν καθώς και ποιες νέες διοικητικές διαδικασίες απαιτούνται. Η ανάπτυξη του νέου 
μοντέλου διαδικασιών θα συνοδεύεται από την ανάλυση κινδύνου για τα πιθανά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν κατά την απλούστευση ή την εφαρμογή.

Π 1.2.2 Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών – 
Εγχειρίδια διαδικασιών

Αντικείμενο του πακέτου εργασίας 1.2.2 είναι η απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των 
διοικητικών διαδικασιών, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό όφελος προς την κοινωνία, την 
οικονομία και την ίδια τη δημόσια διοίκηση και να ενδυναμωθεί η εμπιστοσύνη προς κάθε 
κατεύθυνση.

Με βάση τις εντοπισθείσες προβληματικές περιοχές αλλά και την ανάπτυξη νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών, ο Ανάδοχος θα σχεδιάσει εναλλακτικά σενάρια των απλουστευμένων και 
νέων διοικητικών διαδικασιών. Κάθε εναλλακτικό σενάριο θα αξιολογείται, ταυτοποιώντας τις 
πραγματικές ανάγκες, λαμβάνοντας υπόψη το αναμενόμενο όφελος που εκτιμάται πως θα επιφέρει, 
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το κόστος υλοποίησης, τη δυσκολία εξασφάλισης των προαπαιτούμενων του και τους 
συνοδευόμενους κινδύνους. Συνεκτίμηση και στάθμιση των παραπάνω θα οδηγήσει, μέσω της ex 
ante εκτίμησης κινδύνου και αρχής της εμπιστοσύνης, στην επιλογή του επικρατέστερου σεναρίου 
σε κάθε διοικητική διαδικασία που θα απλουστευθεί ή θα ενσωματωθεί εκ νέου στο νέο μοντέλο. Η 
τεκμηρίωση των ωφελειών θα πραγματοποιηθεί με σύγκριση των αναμενόμενων τιμών επιλεγμένων 
κρίσιμων δεικτών απόδοσης, διοικητικής επιβάρυνσης με τις αντίστοιχες τιμές των δεικτών στην 
υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας. 

Για τη διαμόρφωση εναλλακτικών σεναρίων των απλουστευμένων και νέων διοικητικών διαδικασιών 
θα αξιοποιηθεί η λειτουργία της προσομοίωσης διαδικασιών (business process simulation) με τη 
χρήση του επιλεγμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Μέσω 
της προσομοίωσης διοικητικών διαδικασιών, διαφορετικές εκδοχές αναπτυχθέντων μοντέλων 
διαδικασιών θα αξιολογηθούν με ποσοτικό τρόπο σε επιλεγμένους δείκτες απόδοσης και διοικητικής 
επιβάρυνσης  που σχετίζονται με τους χρόνους υλοποίησης των διαδικασιών - υπηρεσιών, το κόστος 
λειτουργίας, το βαθμό αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων πόρων κλπ.

Επισημαίνεται ότι τα σενάρια των απλουστευμένων και νέων διοικητικών διαδικασιών θα βασίζονται 
στις κατηγορίες δράσεων απλούστευσης, όπως αυτές αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της υπ’ 
αριθμ.15660 ΕΞ 2020/ΥΨηΔ 15.06.2020 Απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο 
«Εφαρμοστική Aπόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών βάσει του άρθρου 
45 του ν.4635/2019 (Α’ 167)».

Ο σχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο όσο το δυνατό 
τυποποιημένο, ομογενοποιημένο και παραμετρικό, ο οποίος διευκολύνει την προσαρμογή τους σε 
περιπτώσεις ενδεχομένων αλλαγών στο μέλλον, που μπορεί να οφείλονται σε μεταβολή του 
κανονιστικού πλαισίου ή άλλους λόγους. Παράλληλα με το σχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών, 
ο Ανάδοχος θα πρέπει να προχωρήσει εκ νέου στην προδιαγραφή των νέων χρησιμοποιούμενων 
τυποποιημένων εντύπων - δομημένο μορφότυπο δεδομένων και να υλοποιήσει το σχεδιασμό τους.

Για κάθε διοικητική διαδικασία του νέου μοντέλου θα πρέπει να αναπτυχθεί σχετικό εγχειρίδιο το 
οποίο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες, δομημένες σε διακριτές ενότητες:

 Σκοπός της διοικητικής διαδικασίας.
 Πεδίο εφαρμογής της διοικητικής διαδικασίας.
 Αναλυτική περιγραφή κάθε δραστηριότητας της διαδικασίας η οποία θα την επεξηγεί και θα 

αναφέρει τον υπεύθυνο εκτέλεσής της.
 Άλλες σχετιζόμενες διοικητικές διαδικασίες (με τις οποίες η εν λόγω διαδικασία παρουσιάζει 

φαινόμενα αδιαφάνειας).
 Εμπλεκόμενες οργανωτικές μονάδες (που συμμετέχουν στην εκτέλεση δραστηριοτήτων της 

διαδικασίας).
 Νομοθεσία που διέπει τη διοικητική διαδικασία.
 Χρησιμοποιούμενα δεδομένα (π.χ. έντυπα / έγγραφα / οδηγίες).
 Χρησιμοποιούμενα πληροφοριακά συστήματα.
 Υφιστάμενοι κίνδυνοι και σημεία ελέγχου.
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 Συνθήκες έναρξης και λήξης.
 Σχετιζόμενοι δείκτες απόδοσης και διοικητικής επιβάρυνσης .
 Σχετικοί πρότυποι ψηφιακοί μορφότυποι δεδομένων.

Αναφορικά με το σχεδιασμό νέων διοικητικών διαδικασιών που στηρίζονται σε προσφερόμενες 
υπηρεσίες θα πρέπει να στηρίζεται στις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας 
(European Interoperability Framework, Version 3.0) και στην αξιοποίηση πρότυπων πληροφοριακών 
λύσεων και αρχιτεκτονικών που θα μπορούν να ενοποιούν διαφορετικές προσφερόμενες υπηρεσίες. 
Επιθυμητή είναι η εισαγωγή υπηρεσιών που παρουσιάζουν διαλειτουργικότητα υψηλού επιπέδου (4 
ή 5) με βάση την κλίμακα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eudig12a-1401-i01_imm_leaflet_lr.pdf). 

Ο σχεδιασμός του νέου συνολικού μοντέλου διοικητικών διαδικασιών θα πρέπει να συνοδευτεί από 
τον προσδιορισμό των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών που είναι πιθανό να απαιτούνται, καθώς και 
τον προσδιορισμό των έργων που θα προκύψουν από την απλούστευση των διοικητικών 
διαδικασιών. 

Τα εγχειρίδια διοικητικών διαδικασιών θα προκύπτουν ως σύνθεση πληροφοριών από τα 
αναπτυχθέντα διαγράμματα των μοντέλων που θα τηρούνται στο χρησιμοποιούμενο λογισμικό 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

Υποενότητα 1.3.: Αναλυτικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών

Αντικείμενο της παρούσας υποενότητας αποτελούν η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, 
η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των νέων / τροποποιημένων εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών 
της δημόσιας διοίκησης που προκύπτουν από το νέο μοντέλο διοικητικών διαδικασιών. 

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.3. θα πραγματοποιηθεί στο ακόλουθο διακριτό πακέτο εργασίας 
(ΠΕ):

Π 1.3.1: Τεύχη προδιαγραφών αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της  
απλούστευσης

Ειδικότερα

Π 1.3.1. Τεύχη προδιαγραφών αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των 
πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του 
ανασχεδιασμού και της  απλούστευσης   

Το εν λόγω πακέτο εργασίας στοχεύει: 

https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/eudig12a-1401-i01_imm_leaflet_lr.pdf
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 στη σύνταξη αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για τις ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες 
απαιτούνται να αναπτυχθούν ή να τροποποιηθούν για την υποστήριξη του νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών, και 

 στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών σε επίπεδο δεδομένων και υπηρεσιών για τη 
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων ψηφιακών εργαλείων και των 
εργαλείων/πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν ή που προβλέπεται ήδη να 
λειτουργήσουν στη Δημόσια Διοίκηση, σε συμφωνία με όσα θα έχουν καταγραφεί στην 
προδιαγραφή των διοικητικών διαδικασιών του νέου μοντέλου.

 στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών μέσα από την 
Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης - gov.gr.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΙΙ / Δράσεις Υλοποίησης Νέου Μοντέλου Διοικητικών Διαδικασιών 

Υποενότητα 2.1. Προσδιορισμός των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών και 
τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου

Ο Ανάδοχος θα ανιχνεύσει και εντοπίσει τα νομοθετικά σημεία που χρήζουν τροποποίησης και θα 
αναπτύξει προτάσεις βελτίωσης και τροποποίησης του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να εξασφαλίζεται 
η εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών και να ορίζεται με σαφήνεια ο τρόπος εφαρμογής αυτών 
από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος εξετάζοντας τις γενικές συνέπειες των επιπτώσεων των προτεινόμενων 
αλλαγών, τα συγκεκριμένα οφέλη, το κόστος και τους κινδύνους (Προκαταρκτική Έκθεση Ανάλυσης 
Συνεπειών Ρυθμίσεων) θα διατυπώσει και πιθανές εναλλακτικές λύσεις ρύθμισης που ενδεχόμενα 
προκύπτουν αντί των προτεινόμενων αλλαγών (αυτορρύθμιση, ενίσχυση εκπαίδευσης κτλ.), 
παρουσιάζοντας τα κριτήρια που δικαιολογούν τις εν λόγω λύσεις, καθώς και την ανάγκη για ρύθμιση 
και την αναλογικότητα αυτών των λύσεων.

Η υλοποίηση της υποενότητας 2.1 θα πραγματοποιηθεί στο κάτωθι πακέτο εργασίας: 

Π 2.1.1 Προτάσεις τροποποίησης και βελτίωσης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Υποενότητα 2.2. Ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων - Κάλυψη λειτουργικών προδιαγραφών

Για τη διαδικασία ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθεί μεθοδολογία Agile. Επιπρόσθετα, προκειμένου να 
βελτιστοποιηθεί η επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέσει σε κάποιο 
άτομο τον ρόλο του ιδιοκτήτη της κάθε «υπηρεσίας» (service owner), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος 
για τη σύνταξη ή την αναθεώρηση των σχετικών προδιαγραφών και θα συμμετέχει σε τακτικές 
συναντήσεις με την ομάδα ανάπτυξης του Αναδόχου. 
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Αν και σε όλη τη διάρκεια θα υπάρχει πρόσβαση από τους service owners για χρήση των εφαρμογών 
και ελέγχους και δοκιμές των λειτουργιών τους, με το πέρας της ανάπτυξης, θα γίνουν εκτεταμένοι 
έλεγχοι, ώστε να διασφαλιστεί η κάλυψη των σχετικών λειτουργικών προδιαγραφών τους.

Η υλοποίηση της υποενότητας 2.2 θα πραγματοποιηθεί στα κάτωθι πακέτα εργασίας: 

Π 2.2.1. Αναφορές διενέργειας ελέγχων των διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών  για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Π 2.2.2. Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης εφαρμογών για την τεκμηρίωση ανάπτυξης 
διαλειτουργικοτήτων και εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στόχων 
του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Στο εν λόγω  πακέτο εργασίας της ενότητας θα ολοκληρωθεί η τεκμηρίωση του κώδικα καθώς και 
τα εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης των εφαρμογών. Ο Ανάδοχος θα παρέχει επίσης τεχνική 
υποστήριξη σε ότι προβλήματα αναφερθούν από την παραγωγική χρήση των εφαρμογών. 

Υποενότητα  2.3. Πιλοτικές Εφαρμογές

Η υποενότητα 2.3. στοχεύει στην υλοποίηση επιλεγμένων πιλοτικών εφαρμογών με βάση τα 
αποτελέσματα των προηγουμένων ενοτήτων, με στόχο την αξιολόγηση της προσέγγισής τους και τη 
λήψη πληροφοριών ανατροφοδότησης για την περαιτέρω υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών 
σε επίπεδο εφαρμογής των απλουστευμένων/νέων διοικητικών διαδικασιών και ανάπτυξης των 
απαιτούμενων εφαρμογών μέσω διαλειτουργικοτήτων.

Στόχος είναι να αναδειχθούν τυχόν ελλείψεις στη λειτουργικότητα των Υποσυστημάτων ή άλλα 
προβλήματα στον σχεδιασμό πριν λειτουργήσουν τα Υποσυστήματα στο κρίσιμο πραγματικό 
επιχειρησιακό περιβάλλον.
Η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας θα οριοθετηθεί με την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας 
μέτρησης των δεικτών αποτελεσμάτων και θα αξιοποιηθούν τα παραδοτέα της Υποενότητας 1.3. της 
Ενότητας Εργασιών Ι . 

Η υλοποίηση της υποενότητας 2.3 θα πραγματοποιηθεί σε 2 διακριτά πακέτα εργασίας (Π):

• Π 2.3.1  Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής

Ειδικότερα για τον σχεδιασμό των πιλοτικών δράσεων θα αξιοποιηθεί η ανάλυση των τεχνικών 
προδιαγραφών για τις ψηφιακές εφαρμογές οι οποίες απαιτούνται να αναπτυχθούν ή να 
τροποποιηθούν για την εξυπηρέτηση των στόχων  του νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών, και 
θα διασφαλιστεί διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων ψηφιακών εργαλείων και των 
εργαλείων/πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργούν ή που προβλέπεται ήδη να λειτουργήσουν 
στη Δημόσια Διοίκηση, σε συμφωνία με όσα θα έχουν καταγραφεί στην προδιαγραφή των 
διοικητικών διαδικασιών του νέου μοντέλου.

• Π 2.3.2 Υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών 





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

97

Η υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών  περιλαμβάνει :

- Την επιβεβαίωση καλής λειτουργίας σύμφωνα με σενάρια ελέγχου του Συστήματος
- Την πραγματοποίηση δοκιμών με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη λειτουργία και 

καλή συνεργασία των διαφόρων υποσυστημάτων τόσο μεταξύ τους, όσο και εξωτερικά, υπό 
συνθήκες πλήρους παραγωγικής λειτουργίας

- Τις τελικές δοκιμές ελέγχου λειτουργικότητας με στόχο να επιβεβαιωθεί η απόλυτα εύρυθμη 
λειτουργία και καλή συνεργασία των υποσυστημάτων

Υποενότητα 2.4. Εκπαίδευση 

Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης στους χρήστες. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με 
τις ανάγκες των χρηστών ο Ανάδοχος υποχρεούται να καθορίσει το πρόγραμμα κατάρτισης, να 
σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παραδώσει το εκπαιδευτικό υλικό ανά αντικείμενο εκπαίδευσης. Το 
εκπαιδευτικό υλικό θα παραδοθεί πριν την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων. Το πρόγραμμα 
κατάρτισης και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι πλήρως διαθέσιμο και σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
εκπαίδευσης (e-learning), και σε μορφή ηλεκτρονικών μαθημάτων.

Η υλοποίηση της υποενότητας 2.4 θα πραγματοποιηθεί στο κάτωθι πακέτο εργασίας: 

Π 2.4.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 1: 

Ενότητα Εργασιών Ι – Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνες:

Υποενότητα 1.1.: Χαρτογράφηση, μοντελοποίηση, αξιολόγηση των διοικητικών 
διαδικασιών των κατά περίπτωση αρμοδίων φορέων πολιτικής

Π 1.1.1: Έκθεση προκαταρτικής επεξεργασίας των δράσεων που χρήζουν παρεμβάσεων 
απλούστευσης

Π 1.1.2: Χαρτογράφηση και μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας 
με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών  

Π 1.1.3: Αξιολόγηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών λειτουργίας και διατύπωση 
προτάσεων για τις κρίσιμες διαδικασίες που χρήζουν απλούστευσης - Αποτελέσματα μέτρησης των 
επιλεγμένων διαδικασιών με χρήση κατάλληλων δεικτών

Υποενότητα 1.2: Ανάπτυξη νέου μοντέλου διοικητικών διαδικασιών/απλούστευση, 
προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών 

Π 1.2.1: Νέο Μοντέλο διοικητικών διαδικασιών

Π 1.2.2: Απλούστευση, προσομοίωση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών - Εγχειρίδια 
διαδικασιών
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Υποενότητα 1.3.: Αναλυτικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του νέου μοντέλου 
διοικητικών διαδικασιών

Π 1.3.1. Τεύχη προδιαγραφών αναγκαίων διαλειτουργικοτήτων μεταξύ των πληροφοριακών 
συστημάτων και εφαρμογών για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της  
απλούστευσης.  

Ενότητα Εργασιών ΙΙ -Δράσεις Υλοποίησης Νέου Μοντέλου Διοικητικών Διαδικασιών: 

Υποενότητα 2.1.: Προσδιορισμός των απαραίτητων νομοθετικών αλλαγών και 
τροποποιήσεων του κανονιστικού πλαισίου

Π 2.1.1 Προτάσεις τροποποίησης και βελτίωσης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου

Υποενότητα 2.2.: Ανάπτυξη διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων - 
κάλυψη λειτουργικών προδιαγραφών

Π 2.2.1: Αναφορές διενέργειας ελέγχων των διαλειτουργικοτήτων πληροφοριακών συστημάτων και 
εφαρμογών  για την εξυπηρέτηση των στόχων του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Π 2.2.2: Εγχειρίδια χρήσης και διαχείρισης εφαρμογών για την τεκμηρίωση ανάπτυξης 
διαλειτουργικοτήτων και εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων για την εξυπηρέτηση των στόχων 
του ανασχεδιασμού και της απλούστευσης

Υποενότητα 2.3.: Πιλοτικές Εφαρμογές

Π 2.3.1 Τεύχος αποτελεσμάτων πιλοτικής εφαρμογής

Π 2.3.2 Εγχειρίδιο λειτουργικής και υποστηρικτικής τεκμηρίωσης

Υποενότητα 2.4.: Εκπαίδευση

Π 2.4.1 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και διεξαγωγή εκπαίδευσης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, διαδικασίες ή 
ρυθμιστικά κείμενα.
Οι δράσεις της Θεματικής Περιοχής 2 αποσκοπούν στην αξιολόγηση διοικητικών επιβαρύνσεων του 
εκάστοτε επιλεγμένου πεδίου με προτεραιότητα στα πεδία για τα οποία έχει προηγηθεί απλούστευση, 
με την εφαρμογή προσαρμοσμένων διεθνών δοκιμασμένων μεθοδολογιών, εργαλείων και 
μηχανισμών για την εφαρμογή της προτυποποίησης και της πλέον κατάλληλης μεθοδολογίας 
απλούστευσης καθώς και για τον συνολικό εξορθολογισμό των διαδικασιών.

Η οποιαδήποτε τροποποίηση, βελτίωση ή κατάργηση δικαιολογητικών, διατυπώσεων ή 
υποχρεώσεων πληροφόρησης προς τη δημόσια διοίκηση ή προς τρίτους χρειάζεται να εκπονείται με 
τη συμμετοχή όσων επηρεάζονται (πολίτες, δημόσιοι υπάλληλοι, επιχειρήσεις). Η διαρκής εμπλοκή 
(engagement) και πληροφόρηση των πολιτών ή των επιχειρήσεων με προσβάσιμο και φιλικό προς 
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το χρήστη τρόπο για κάθε διοικητική διαδικασία που θα βελτιώσει την εξυπηρέτησή του με όφελος 
για όλους, αποτελεί σημαντική επιδίωξη των δράσεων της εν λόγω θεματικής ενότητας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2
Ενότητα Εργασιών Ι

Υποενότητα 1.1. Εκκίνηση Διαβούλευσης

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.1. θα πραγματοποιηθεί σε 1 διακριτό πακέτο εργασίας (ΠΕ) ήτοι: 

Π 1.1.1: Έκθεση Εκκίνηση Μέτρησης - Διαβούλευσης

Η υλοποίηση του εν λόγω πακέτου εργασίας 1.1.1 αποτελεί την βάση για την περαιτέρω ορθή 
εφαρμογή της μεθοδολογίας μέτρησης διοικητικών βαρών. Ουσιαστικά είναι μια φάση κατά την οποία 
πραγματοποιούνται τεχνικές συναντήσεις με εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες, οι οποίες 
σκοπό έχουν την τελική οριοθέτηση του πεδίου πολιτικής που θα μετρηθεί και τον λεπτομερή 
σχεδιασμό των βημάτων εφαρμογής της μέτρησης.

Υποενότητα 1.2.  Προπαρασκευαστική Ανάλυση 

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.2 θα πραγματοποιηθεί σε 1 διακριτό πακέτο εργασίας (ΠΕ) ήτοι:

Π 1.2.1: Έκθεση Προπαρασκευαστικής Ανάλυσης 

Η προπαρασκευαστική ανάλυση αφορά στην ουσιαστική ανάλυση του πεδίου πολιτικής με την 
αναγνώριση όλων των αναγκαίων, για την μέτρηση παραμέτρων. Ειδικότερα, σκοπός της είναι να 
αναγνωριστούν οι υποχρεώσεις πληροφόρησης είτε σε σχέση με τις διοικητικές διαδικασίες (ανοδική 
προσέγγιση) είτε μέσα από τα ρυθμιστικά κείμενα που έχουν επιλεγεί (καθοδική προσέγγιση). Στη 
συνέχεια, αναγνωρίζονται και αποτυπώνονται οι διοικητικές δραστηριότητες και οι σχετικές 
παράμετροι της μέτρησης.

Υποενότητα 1.3. Τυποποίηση Δεδομένων & Υπολογισμός

Η υλοποίηση της υποενότητας 1.3 θα πραγματοποιηθεί σε 1 διακριτό πακέτο εργασίας (ΠΕ) ήτοι:

Π 1.3.1: Τεχνική Έκθεση Τυποποίησης και Υπολογισμού
Κατά την υλοποίηση του Π 1.3.1 υλοποιείται η συγκέντρωση των εμπειρικών δεδομένων μέσω 
συνεντεύξεων σε τυπικές επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τη νομοθεσία. Ένας από τους στόχους 
της εν λόγω ενότητας είναι ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών της Τυπικά Αποδοτικής 
Επιχείρησης στον υπό εξέταση τομέα. Στη συνέχεια γίνεται εξαγωγή αποτελεσμάτων για κάθε 
διοικητική δραστηριότητα και κατηγορία επιχειρήσεων. Επιπλέον,  θα καταγραφεί το κόστος κάθε 
διοικητικής δραστηριότητας και υποχρέωσης πληροφόρησης και θα εξαχθεί το συνολικό διοικητικό 
βάρος τομέα πολιτικής. Η μέτρηση των διοικητικών βαρών του τομέα πολιτικής ολοκληρώνεται με 
την κανονικοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις και ανάλυση 
ευαισθησίας των μετρήσεων, καθώς και με την ανάλυση τάσεων και σχολιασμό των αποτελεσμάτων 
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με σκοπό την ανάδειξη των πλέον επαχθών υποχρεώσεων και τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων 
που εύκολα θα περιοριστούν.

Υποενότητα 1.4 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προτάσεων 
Η υλοποίηση της υποενότητας 1.4 θα πραγματοποιηθεί σε 1 διακριτό πακέτο εργασίας (Π) ήτοι:
Π 1.4.1: Έκθεση αξιολόγησης Υποχρεώσεων πληροφόρησης
Το Π 1.4.1 έχει σαν στόχο την εισήγηση της αξιολόγησης των υποχρεώσεων πληροφόρησης που 
έχουν μετρηθεί σε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και τον σχεδιασμό των τελικών 
προτάσεων μείωσης διοικητικών βαρών. Οι απόψεις που θα υποβληθούν από τα εμπλεκόμενα μέρη 
θα πρέπει να αξιολογηθούν με επάρκεια και μεθοδολογικό τρόπο.

Ενδεικτικά Παραδοτέα Θεματικής Περιοχής 2: 

Ενότητα Εργασιών Ι – Μελέτη - Μέτρηση Διοικητικών Βαρών: 

Υποενότητα 1.1. Εκκίνηση Διαβούλευσης

Π 1.1.1: Έκθεση εκκίνησης μέτρησης- διαβούλευσης

Υποενότητα 1.2.  Προπαρασκευαστική Ανάλυση 

Π 1.2.1: Έκθεση προπαρασκευαστικής ανάλυσης

Υποενότητα 1.3. Τυποποίηση Δεδομένων & Υπολογισμός

Π 1.3.1: Τεχνική Έκθεση Τυποποίησης & Υπολογισμού

Υποενότητα 1.4 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προτάσεων 

Π 1.4.1.1 Έκθεση Αξιολόγησης Υποχρεώσεων Πληροφόρησης

Η εκτέλεση των εργασιών των Υποενοτήτων 1.1 – 1.4  και οι σχετικοί υπολογισμοί, θα 
πραγματοποιηθούν είτε μέσω μοντέλων βασισμένων σε εργαλεία φύλλων εργασίας ή  εργαλείων που 
ήδη διαθέτουν οι ανάδοχοι των εκτελεστικών συμβάσεων είτε μέσω της λειτουργικότητας της 
ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για το Παρατηρητήριο για τη Γραφειοκρατία και την υποστήριξη και 
διάδοση του ΕΠΑΔ, εφόσον αυτή θα είναι διαθέσιμη. Στην πρώτη περίπτωση, τα εργαλεία που θα 
χρησιμοποιήσουν οι ανάδοχοι θα έχουν την κατάλληλη γραμμογράφηση, η οποία θα επιτρέπει την 
αυτοματοποιημένη μετάπτωση δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του θα αναπτυχθεί προς 
τούτο.

Α.3.2 Απαιτήσεις Ομάδων Έργου
Για την υλοποίηση της Συμφωνίας Πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων που βασίζονται σε αυτή 
οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στελέχη στις 
κάτωθι κατηγορίες προφίλ:
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α) Έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου. 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση αυτή είναι: 

 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως 
αναγνωρισμένο

 Τουλάχιστον δεκαετής (10) επαγγελματική εμπειρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα σχεδιασμού έργων 
ΤΠΕ, αναδιοργάνωσης, απλούστευσης διαδικασιών, διαχείρισης και παρακολούθησης 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εκ των οποίων τα πέντε (5) έτη σε θέσεις υπεύθυνου 
έργου.

β) Έναν (1) αναπληρωτή υπεύθυνο έργου , τα ακόλουθα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 
 Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής νομίμως 

αναγνωρισμένο
 Τουλάχιστον οκταετή (8) επαγγελματική εμπειρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 

σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε θέματα σχεδιασμού έργων 
ΤΠΕ, αναδιοργάνωσης, απλούστευσης διαδικασιών, διαχείρισης και παρακολούθησης 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, εκ των οποίων τα τρία (3) έτη σε θέσεις υπεύθυνου 
έργου.

γ) Τρείς (3) έμπειρους συμβούλους απλούστευσης διαδικασιών (BPR senior experts), 
καθένας εκ των οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον οκταετή 
(8ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος και τετραετή (4ετή) εξειδικευμένη εμπειρία 
αθροιστικά σε τουλάχιστον δύο (2) από τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα. 

o Αποτύπωση ή/και ανάλυση ή/και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών 
o Διοίκηση ή παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων σχεδιασμού ή βελτίωσης 

διαδικασιών ή διαχείρισης αλλαγής
δ) Τέσσερις (4) συμβούλους απλούστευσης διαδικασιών (BPR experts), καθένας εκ των 
οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τετραετή (4ετή) γενική 
επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος και διετή (2ετή) εξειδικευμένη εμπειρία αθροιστικά σε 
τουλάχιστον δύο (2) από τα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα.

o Αποτύπωση ή/και ανάλυση ή/και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών 
o Διοίκηση ή παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων σχεδιασμού ή βελτίωσης 
διαδικασιών ή διαχείρισης αλλαγής
o Λειτουργικός /οργανωτικός ανασχεδιασμός δημόσιων Φορέων

ε) Τρεις (3) έμπειρους συμβούλους πληροφορικής (IT senior experts), καθένας εκ των 
οποίων να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στον τομέα πληροφορικής ή μηχανικού 
υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιών και τουλάχιστον οκταετή (8ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία στην 
Πληροφορική και τετραετή (4ετή) εξειδικευμένη εμπειρία αθροιστικά σε τουλάχιστον τρία (3) από 
τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα :

o Ανάλυση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, ανάλυση και απεικόνιση 
ροών εργασίας

o Στρατηγική πληροφορικής ή/και σχέδια δράσης πληροφορικής
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o Πρότυπα, πολιτικές, διαδικασίες σχετικά με πληροφορική, 
o Ανάλυση απαιτήσεων/σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, 
o Κατάρτιση τευχών διακήρυξης έργων πληροφορικής ή συμβουλευτικών έργων 

σχετικών με πληροφορική

στ) Τρεις (3) συμβούλους πληροφορικής (IT experts), καθένας εκ των οποίων να διαθέτει 
τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον τετραετή (4ετή) γενική 
επαγγελματική εμπειρία στην πληροφορική και διετή (2ετή)  εξειδικευμένη εμπειρία 
αθροιστικά σε  τρία (3)  από τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα. 
o Ανάλυση και μοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, ανάλυση και απεικόνιση 
ροών εργασίας
o Στρατηγική πληροφορικής ή/και σχέδια δράσης πληροφορικής
o Πρότυπα, πολιτικές, διαδικασίες σχετικά με πληροφορική, 
o Ανάλυση απαιτήσεων/σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων, 
o Κατάρτιση τευχών διακήρυξης έργων πληροφορικής ή συμβουλευτικών έργων 
σχετικών με πληροφορική

ζ) Δύο (2) έμπειρους νομικούς συμβούλους (legal senior experts), καθένας εκ των οποίων 
να διαθέτει τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης και τουλάχιστον οκταετή (8ετή) γενική 
επαγγελματική εμπειρία ως νομικός και τετραετή (4ετή) εξειδικευμένη εμπειρία αθροιστικά σε 
τουλάχιστον δύο (2) από τα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα:

 Νομοπαρασκευαστικές διαδικασίες (π.χ. σύνταξη και έλεγχος νομοθετημάτων, ΥΑ, 
ΚΥΑ, ΠΔ) 

 Θέματα δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
 Κατάρτιση σχεδίων νόμων
 Επί μέρους περιοχές ενδιαφέροντος που σχετίζονται με θέματα πληροφορικής, όπως 

ενδεικτικά πνευματικά δικαιώματα, GDPR κλπ
Σε κάθε πρόσκληση Εκτελεστικής Σύμβασης θα προσδιορίζονται επακριβώς τα προφίλ των στελεχών 
που απαιτούνται, τα οποία θα κατατάσσονται στις κατηγορίες προφίλ που έχουν περιγραφεί στην 
ανωτέρω παράγραφο.

Τα επί μέρους προσόντα θα αναφέρονται στην σχετική πρόσκληση και το επίπεδο εμπειρίας θα είναι 
συμβατό με την κατηγορία.

Επίσης, σε κάθε κατηγορία προφίλ θα ζητούνται συγκεκριμένοι α/μ σε κάθε πρόσκληση.

Ο κάθε υποψήφιος θα μπορεί να ορίζει στελέχη για την κάλυψη των απαιτήσεων της εκάστοτε 
εκτελεστικής τα οποία μπορεί να είναι μέλη εξ’ όσων συμπεριέλαβε στην προσφορά του για τη 
Συμφωνία Πλαίσιο ή άλλων αλλά με τα ελάχιστα προσόντα που ζητούνται στην ως άνω παράγραφο 
και όπως αυτά θα εξειδικεύονται στις σχετικές Προσκλήσεις.
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Α.4 Τόπος Παροχής των Υπηρεσιών
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών θα είναι η έδρα του Αναδόχου, η έδρα της Γενικής Γραμματείας 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και όπου αλλού απαιτείται από τις ειδικές 
ανάγκες κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης.

Α.5 Οικονομικό Αντικείμενο της Συμφωνίας Πλαίσιο
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας Συμφωνίας Πλαίσιο είναι το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, κωδικός ΣΑΕ 4631.
Η Συμφωνία Πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτή, χρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». 
Οι δαπάνες της σύμβασης θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον 
κωδικό της πράξης MIS/ΟΠΣ: 5074446 και κωδικό ενάριθμου ΣΑΕ 2021ΣΕ46310000, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 404/16-3-2021 απόφαση ένταξης της πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» στο προαναφερόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο, ανέρχεται στο ποσό των 10.599.150,59€ μη 
περιλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο προϋπολογισμός με  ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 13.142.946,74€  (ΦΠΑ: 
2.543.796,14€) και αφορά στο σύνολο  των υπηρεσιών που μπορούν να ανατεθούν μέσω της 
συμφωνίας - πλαίσιο.

Το οικονομικό αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο αναλύεται ως ακολούθως:

Εκτιμώμεν
ος Αριθμός 
έργων

Ενδεικτι
κή 
Διάρκεια 
έργου σε 
μήνες

Ενδεικτ
ικοί 
Α/Μ 
ανά 
έργο

Άτομα 
ανά 
έργο

Εκτιμώμενο 
μέσο κόστος 
έργου χωρίς 
ΦΠΑ

Εκτιμώμενο 
μέσο κόστος 
έργου με ΦΠΑ

Συνολικό 
εκτιμώμενο 
κόστος χωρίς 
ΦΠΑ

Συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος 
με ΦΠΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

Ενότητα Εργασιών Ι - 
Μελέτες/Εμπειρογνω
μοσύνες 

50 8 36,00 11 131.920,03€ 163.580,83€ 6.596.001,29€ 8.179.041,60€

Ενότητα Εργασιών ΙΙ 
-Δράσεις Yλοποίησης 
Νέου Μοντέλου 
Διοικητικών 
Διαδικασιών

35 7 28,34 11 99.397,36€ 123.252,72 € 3.478.907,50€ 4.313.845,31 €

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Ενότητα Εργασιών Ι 
Μελέτη/Μέτρηση 
Διοικητικών Βαρών

10 5 15,03 6 52.424,18€ 65.005,98€ 524.241,80€ 650.059,83€

Σύνολο: 283.741,56€ 351.839,54€ 10.599.150,59€ 13.142.946,74€





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

104

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)
Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που είναι συνημμένο στην παρούσα Διακήρυξη στο Παράρτημα VIII και επιπλέον 
είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο χώρο του εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α 108942.

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο 
ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από την αναθέτουσα αρχή στη παρούσας διακήρυξη σε μορφή αρχείου 
τύπου PDF ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο και στη 
διακήρυξη.

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, 
προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το συνημμένο επικουρικό αρχείο τύπου XML που θα βρούνε 
αναρτημένο στο ιστότοπο του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ με μοναδικό συστημικό α/α 108942 Στη 
συνέχεια μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΕΕΕΣ που είναι διαθέσιμη 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ παράγουν την απάντηση τους σε αρχείο τύπου PDF, το οποίο 
και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML στα συνημμένα 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ 
ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΕΕΣ και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή: να 
συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον παρόντα διαγωνισμό και 
αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο 
τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα συνημμένα της 
ηλεκτρονικής προσφορά τους στο ΕΣΗΔΗΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου που αναφέρονται στην 
διακήρυξη, και να παρέχει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή της.
Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς στη Συμφωνία Πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια και υποενότητες:
0. Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος, 
1. Περιβάλλον έργου - Ειδικές απαιτήσεις: Παρουσίαση της πρότασης του υποψηφίου για το 

έργο στην οποία θα καταγράφεται η συνολική αντίληψη του για το Έργο, με εστίαση στους 
στόχους του, τις ειδικές απαιτήσεις και στις ιδιαιτερότητες του. Ο υποψήφιος θα πρέπει επίσης 
να αναδείξει τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, καθώς και τα προβλήματα/κινδύνους του 
έργου διατυπώνοντας και τις προτάσεις αντιμετώπισης τους.

2. Μεθοδολογία Υλοποίησης - Ποιότητα Υπηρεσιών :  Ο υποψήφιος θα πρέπει να αναλύσει 
τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σαφήνεια και πληρότητα, παρουσιάζοντας τις επιμέρους 
δραστηριότητες-πακέτα εργασιών και τα παραδοτέα, έχοντας λάβει υπόψη το φυσικό 
αντικείμενο του έργου. Θα πρέπει να περιγραφεί η μεθοδολογία υλοποίησης  του έργου και να 
τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα της. 

3. Διασφάλιση ποιότητας: Ο υποψήφιος θα πρέπει να περιγράψει τη μεθοδολογίας διασφάλισης 
ποιότητας και το προτεινόμενο σύστημα ελέγχου ποιότητας , εξειδικεύοντας τα μέτρα 

http://www.promitheus.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/




    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

105

διασφάλισης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και παραδοτέων του έργου.  Θα πρέπει να 
αναλυθούν και να αποτυπωθούν οι απαιτήσεις ποιότητας ανά κατηγόρια και στάδιο και να 
παρουσιαστεί το εσωτερικό Quality Plan του υποψηφίου για το έργο. Ο υποψήφιος μπορεί να 
συμπεριλάβει ως παραρτήματα της τεχνικής προσφοράς του κάθε άλλο στοιχείο το οποίο 
θεωρεί ότι τεκμηριώνει την κάλυψη των κριτηρίων του πίνακα 2.3.2.1 της παρούσας.

Τα παραπάνω στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 
200 σελίδες (πλέον τυχόν παραρτημάτων, εξώφυλλων, πίνακα περιεχομένων), με μέγεθος 
γραμματοσειράς ≥ 11 points, περιθώριο από τα άκρα ≥ 2,5cm και spacing ≥ 1. Σελίδες πέραν του 
ορίου αυτού δε θα λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση, και εφόσον περιέχουν στοιχεία 
σχετικά με κάλυψη υποχρεωτικών απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της προσφοράς. 
Τα CVs παρατίθενται σε Παράρτημα. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, 
τυποποιημένες μεθοδολογίες κλπ), και εφόσον κρίνονται απαραίτητες, μπορούν να παρατίθενται σε 
επόμενα παραρτήματα.

Τα περιεχόμενα της Τεχνικής Προσφοράς για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων θα πρέπει να 
καλύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια και υποενότητες
Εισαγωγή: Συνοπτική παρουσίαση του προσφέροντος
Παραδοτέα: Αναλυτική περιγραφή της δομής και του περιεχομένου των παραδοτέων για κάθε 
Υποενότητα εργασιών 
Οργάνωση Διοίκησης του Έργου: Οργάνωση και μεθοδολογίας διοίκησης του έργου καθώς και 
τρόπος οργάνωσης των Ομάδων Έργων, παρουσιάζοντας τα προφίλ των στελεχών, τους ρόλους 
τους και τον καταμερισμό ρόλων.
Ομάδα Έργου: Παρουσίαση της σύνθεσης της ομάδας έργου της εκτελεστικής σύμβασης, 
αναδεικνύοντας προσόντα, εμπειρία και τεχνογνωσία των στελεχών.  
Χρονοδιαγράμματα: Αναλυτική περιγραφή του χρονοδιαγράμματος και των επιμέρους φάσεων 
της κάθε υποενότητας εργασιών 
Ο υποψήφιος μπορεί να συμπεριλάβει ως παραρτήματα της τεχνικής προσφοράς του κάθε άλλο 
στοιχείο το οποίο θεωρεί ότι τεκμηριώνει την κάλυψη των κριτηρίων των πινάκων  των παραγράφων 
2.3.2.1 και 6.1.5 της παρούσας

Σε ό,τι αφορά την προτεινόμενη Ομάδα Έργου οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς οφείλουν τόσο 
στη τεχνική προσφοράς τους στην Συμφωνία Πλαίσιο όσο και στην τεχνική προσφορά τους για 
τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων να υποβάλλουν: 

α) Πίνακα των στελεχών, με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α.3.2 του παραρτήματος Ι 
της παρούσας, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:

α/α Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Στελέχους 

Ίδρυμα 
Απόκτησης 
Πτυχίου & 

Έτος 
Αποφοίτησης

Σύντομη Περιγραφή 
Επαγγελματικής Εμπειρίας που 

τεκμηριώνει την ελάχιστη 
απαιτούμενη εμπειρία και γνωστικά 

αντικείμενα
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α/α Ονοματεπώνυμο Κατηγορία Στελέχους 

Ίδρυμα 
Απόκτησης 
Πτυχίου & 

Έτος 
Αποφοίτησης

Σύντομη Περιγραφή 
Επαγγελματικής Εμπειρίας που 

τεκμηριώνει την ελάχιστη 
απαιτούμενη εμπειρία και γνωστικά 

αντικείμενα

β) Βιογραφικά σημειώματα
γ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια 
του παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης, στις περιπτώσεις 
που τα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η οικονομική προσφορά στη Συμφωνία Πλαίσιο υποβάλλεται συμπληρώνοντας τους κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Προσφερόμενο Κόστος ανά Ανθρωπομήνα

Ειδικότητες 
Ομάδας Έργου

Αριθμός 
Ατόμων

Αντιστοίχιση σε 
κατηγορία 
προφιλ

Προσφερόμενο 
Κόστος Α/Μ 
χωρίς ΦΠΑ 

Προσφερόμενο  
Κόστος Α/Μ με 
ΦΠΑ

Υπεύθυνος Έργου
PROJECT 
MANAGER

BPR senior experts SENIOR ANALYST
BPR experts JUNIOR ANALYST
IT senior experts SENIOR ANALYST
IT experts JUNIOR ANALYST
Legal senior experts SENIOR ANALYST
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ   

Πίνακας 2: Συνολική Οικονομική Προσφορά:
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Εκτιμώμενος 
Αριθμός Δράσεων 
(Έργων)

Προσφερόμενο κόστος 
ανά Ενότητα Εργασιών 
χωρίς ΦΠΑ

Προσφερόμενο 
κόστος ανά ενότητα 
εργασιών με ΦΠΑ

Συνολικό 
προσφερόμενο 
κόστος χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό 
προσφερόμενο 
κόστος με ΦΠΑ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 1

Ενότητα 
Εργασιών Ι - 
Μελέτες/Εμπειρο
γνωμοσύνες

50

Ενότητα 
Εργασιών ΙΙ -  
Δράσεις 
Yλοποίησης 
Νέου Μοντέλου 
Διοικητικών 
Διαδικασιών

35

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 2

Ενότητα 
Εργασιών Ι 
Μελέτη/Μέτρησ
η Διοικητικών 
Βαρών

10

ΣΥΝΟΛΟ:
*Συγκριτικό κόστος 
προσφοράς

*Το συνολικό προσφερόμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ του Πίνακα 3 αποτελεί το συγκριτικό κόστος της 
Προσφοράς το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης του κάθε 
υποψήφιου σύμφωνα με τον τύπο της παραγράφου 2.3.2.2. της παρούσας διακήρυξης.  

Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων οικονομικών φορέων για την υπογραφή των 
εκτελεστικών συμβάσεων υποβάλλεται συμπληρώνοντας τους κάτωθι πίνακες:

Πίνακας 1: Προσφερόμενο κόστος για κάθε ζητούμενο παραδοτέο 

α/α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΦΙΛ*
Ανθρωπομήνες

(α)

Μέγιστη 
Επιτρεπόμενη 

Αμοιβή α/μ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Προσφερόμε
νη Χρέωση 

α/μ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

(β)

Σταθμισμένη 
Χρέωση α/μ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

γ=(α*β)

1

2
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Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς δεν επιτρέπεται στην εκτελεστική σύμβαση να 
προσφέρουν χρέωση α/μ σε κάποιο προφίλ μεγαλύτερη από την χρέωση α/μ την οποία 
προσέφεραν στην Συμφωνία -Πλαίσιο. 
Πίνακας 2: Συνολικό προσφερόμενο κόστος 

Εργασίες/Παραδοτέα Συνολικό 
Προσφερόμενο 
κόστος χωρίς ΦΠΑ

Συνολικό 
Προσφερόμενο 
κόστος με ΦΠΑ

Θεματική Περιοχή 1

Υποενότητα 
εργασιών: .......
Παραδοτέο ...
Παραδοτέο ...

Υποενότητα 
εργασιών ...
Παραδοτέο..

Θεματική Περιοχή 2

Υποενότητα 
εργασιών ...
Παραδοτέο..

3

4

5

6

ΣΥΝΟΛΟ
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Σύνολο: *Συγκριτικό κόστος 
Προσφοράς

*Το συνολικό προσφερόμενο κόστος χωρίς ΦΠΑ του Πίνακα 2 αποτελεί το συγκριτικό κόστος της 
Προσφοράς το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τελικής κατάταξης του κάθε 
υποψήφιου για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με τον τύπο της παραγράφου 
6.1 της παρούσας διακήρυξης.
Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
I. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαίσιο 
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}:(ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ..... 
Συμφωνίας Πλαίσιο“(τίτλος)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξης.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ.4.1 της παρούσας)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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IΙ. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης 
ΕΚΔΟΤΗΣ (Πλήρης επωνυμία).......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης...........................
Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ 101 63 Καλλιθέα, Αθήνα

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}:(ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθ ..... εκτελεστικής σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με 
την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 
αρ. …… Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «Υπηρεσίες Εξειδικευμένης Τεχνικής και Επιχειρησιακής 
Υποστήριξης των Δράσεων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας».
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης σας μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ.4.1 της παρούσας)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
III. Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής
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ΕΚΔΟΤΗΣ: .......................................................................
Ημερομηνία έκδοσης: ...........................
Προς: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου, ΤΚ 101 63Καλλιθέα, Αθήνα

ΑΦΜ:ΧΧΧΧΧΧΧ
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ……………………………………………υπέρ του
{σε περίπτωση φυσικού προσώπου}:(ονοματεπώνυμο, 
πατρώνυμο) ..............................,ΑΦΜ: ................ οδός............................. 
αριθμός.................ΤΚ………………
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ………. ΑΦΜ: ...... οδός …………. αριθμός … 
ΤΚ ………..,}
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών 
α) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
β) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
γ) (πλήρη επωνυμία) …… ΑΦΜ…….…....οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% (συμπληρώνετε το συνολικό ποσοστό της 
λαμβανόμενης προκαταβολής) της συμβατικής αξίας μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… 
(συμπληρώνετε το συνολικό ποσό της λαμβανόμενης προκαταβολής) σύμφωνα με την εκτελεστική 
σύμβαση με αριθμό...................και την πρόσκληση με αριθμό………., (συμπληρώνετε η ημερομηνία 
διενέργειας) …………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 
όχι τον ΦΠΑ) ..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το 
οποίο καλύπτει η συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) .........................,  πλέον τόκων επί της 
προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρείας …………… ή, σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ 
της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-08-2016) , στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… (Σημείωση προς την Τράπεζα: διάρκεια ισχύος σύμφωνα 
με την παρ.4.1 της παρούσας)».
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

  

Αριθμός Συμφωνίας-Πλαίσιο: 

Σχετ. 1. Απόφαση Κατακύρωσης : /..(ΑΔΑ:-/ΑΔΑΜ:)
          2. Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου: /2021      
          3. Πρόσκληση για υπογραφή Συμφωνίας-Πλαίσιο :   

Τίτλος Συμφωνίας - Πλαίσιο: 
Συμφωνία-Πλαίσιο τριετούς διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επιστημονικής 
Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών»:
Θεματική Περιοχή 1: Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των 
φορέων του Δημόσιου Τομέα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του και τη βελτίωση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πολίτη. 
Θεματική Περιοχή 2: Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και του διοικητικού κόστους.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή».

Η σύναψη της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο πραγματοποιείται σύμφωνα με το N. 4412/2016 όπως 
ισχύει, τους όρους της ……./2021 Διακήρυξης και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν διατυπώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα 
διέπουν τις διαδικασίες, παραγγελίες και παραδόσεις των αγαθών που θα απαιτούνται από την 
Αναθέτουσα Αρχή.

Η ερμηνεία της παρούσας Συμφωνίας-Πλαίσιο  υπόκειται στις  παρακάτω πρόνοιες:
i. Λέξεις στον ενικό θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν και τον αντίστοιχο όρο στον 
πληθυντικό και αντίστροφα. 
ii. Αναφορές σε πρόσωπα περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα (που διέπονται από δημόσιο 
ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή/και νομικών προσώπων. 
iii. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο συναφές, θα ερμηνεύονται σαν 
αναφορές σε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από 
οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 
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iv. Οι τίτλοι/επικεφαλίδες συμπεριλαμβάνονται στη Συμφωνία Πλαίσιο για διευκόλυνση των 
αναφορών και μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία της Συμφωνίας - Πλαίσιο με 
κανένα τρόπο. 
v. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα χωρίς περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται 
ως αναφορές σε Άρθρο ή Παράρτημα της Συμφωνίας - Πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση.
vi. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα αποτελεί αναφορά στο σύνολό του, εκτός εάν καθορίζεται 
διαφορετικά.  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Άρθρο 1: 
Εμπλεκόμενα Μέρη
Η Συμφωνία - Πλαίσιο συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (εφεξής 
καλούμενη  Αναθέτουσα Αρχή) και των κατωτέρω οικονομικών φορέων: 
α) ……………………………………………, εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της 
εταιρίας ,κ.  …………. με Α.Δ.Τ./……………, βάση του από….... Πρακτικού του Δ.Σ.
β) ……………………, εκπροσωπούμενη από την Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας κ. .…………….., με 
Α.Δ.Τ./ ………….., βάση του … Πρακτικού του Δ.Σ.
γ) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ.………………….., με Α.Δ.Τ./……………………….  βάση του από … Πρακτικού του Δ.Σ.
δ) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ. ………………….., με Α.Δ.Τ./……………………….  βάση του από ………………………Πρακτικού του Δ.Σ.
ε) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ. ………………….., με Α.Δ.Τ/……………………….  βάση του από ………………………Πρακτικού του Δ.Σ.
στ) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ. ………………….., με Α.Δ.Τ./……………………….  βάση του από ………………………Πρακτικού του Δ.Σ.
ζ) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ. ………………….., με Α.Δ.Τ./……………………….  βάση του από ………………………Πρακτικού του Δ.Σ.
η) ………………………………. εκπροσωπούμενη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της εταιρίας, 
κ. ………………….., με Α.Δ.Τ./……………………….  βάση του από ………………………Πρακτικού του Δ.Σ.

Άρθρο 2: 
Περιεχόμενο της Συμφωνίας - Πλαίσιο 
Η Συμφωνία-Πλαίσιο αποτελείται από αυτό το κυρίως κείμενο και το Παράρτημα με τους 
οικονομικούς φορείς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με την αρ.   /2020 Διακήρυξη και 
ιδίως το Παράρτημα Ι αυτής: «Αναλυτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο» και με την αρ. πρωτ. /..20 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
για την κατακύρωση των Αναδόχων και τις προσφορές των Οικονομικών φορέων, συνιστώντας την 
πλήρη και μοναδική συμφωνία μεταξύ των Εμπλεκόμενων Μερών.
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Άρθρο 3:
Σκοπός και αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο
Σκοπός της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι να καθορίσει τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους οι 
Οικονομικοί φορείς θα παρέχουν στην Αναθέτουσα Αρχή συγκεκριμένες υπηρεσίες και παραδοτέα 
(σύμφωνα με το παράρτημα Ι της Διακήρυξης), με τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων 
(«εκτελεστικές συμβάσεις») που ορίζει η παρ. 6.1 της Διακήρυξης.
Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον 
αφορά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής 
δυναμικής της χώρας, μέσα από την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων δημοσίων 
υπηρεσιών και την απελευθέρωση των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων της χώρας από 
περιττές και παρωχημένες γραφειοκρατικές διατυπώσεις.
Η παροχή των εν λόγω εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορά στις ακόλουθες Θεματικές 
Περιοχές: «1. Ανασχεδιασμός και Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών των φορέων του Δημοσίου 
Τομέα για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις» και «2. Μελέτη και υλοποίηση μετρήσεων για τη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων 
και του διοικητικού κόστους σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας».
Κατόπιν της σύναψης της Συμφωνίας - Πλαίσιο με τους Αντισυμβαλλόμενους οικονομικούς φορείς, 
μέσω εκτελεστικών συμβάσεων με τον εκάστοτε Ανάδοχο θα καθορίζονται, εκτός των ειδικότερων 
αναγκών, το επακριβές αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα οποία δεν είναι γνωστά 
εκ των προτέρων: 
για τη Θεματική Περιοχή 1: 
Οι ανά έργο-τομέα πολιτικής επιμέρους δράσεις ανασχεδιασμού και απλούστευσης με τις αντίστοιχες 
ενότητες των απαιτούμενων εργασιών και τα συναφή παραδοτέα που απαιτούνται εκ μέρους του 
αναδόχου.
για τη Θεματική Περιοχή 2: 
Οι τομείς προτεραιότητας με την αντίστοιχη ενότητα εργασιών και τα συναφή παραδοτέα που 
απαιτούνται εκ μέρους του Αναδόχου για τη μελέτη και μέτρηση μείωσης διοικητικών βαρών. 

Άρθρο 4:
Υποχρεώσεις
Οι οικονομικοί φορείς κατά την εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο οφείλουν να τηρούν τους όρους 
των παρ. 4.3 και 4.4 της σχετικής Διακήρυξης, ενώ η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει 
στους οικονομικούς φορείς το ποσό της συμφωνηθείσας τιμής, όπως έχει προκύψει μετά την 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1.1 και στην 
παρ. 5.1.2 της Διακήρυξης.
Ειδικότερα, τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε 
πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν.4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο πληρωμής της ως άνω υπηρεσίας έχουν τεθεί σε ισχύ άλλες 
κρατήσεις, απορρέουσες από τον νόμο και ιδίως από τον Ν. 4412/16 (π.χ. η κράτηση παρ. 6 του άρ. 
36), τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επιπλέον παρακράτηση των εν λόγω 
κρατήσεων σε βάρος του Αναδόχου.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 5:
Έναρξη και διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο

Η Συμφωνία-Πλαίσιο τίθεται σε ισχύ από την υπογραφής της και έχει διάρκεια μέχρι το χρόνο λήξης 
επιλεξιμότητας που ορίζεται στην παρ.4.1 της αριθ. 864-A’/02-07-2020 (ΑΔΑ: ΑΔΑ6ΗΙΔ46ΜΠΥΓ-64Λ) 
Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει. Σε περίπτωση που οι εκτελεστικές 
συμβάσεις υπερβούν την ημερομηνία επιλεξιμότητας που ορίζεται στην ανωτέρω Πρόσκληση και 
ιδιαίτερα την επιλεξιμότητα του Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, χωρίς να έχει ληφθεί σχετική 
μέριμνα για τη συγχρηματοδότηση τους, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση 
τους με ίδιους πόρους από τον δικαιούχο. 

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας 
της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 
Μετά τη λήξη της ισχύος της Συμφωνίας - Πλαίσιο, οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται στη 
φάση της εκτέλεσης, πρέπει να ολοκληρώνεται, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

Άρθρο 6:
Εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο
6.1. Κάθε φορά που η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει, στη διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο, 
την υλοποίηση δράσεων ανασχεδιασμού και απλούστευσης που αφορούν έργα-τομείς πολιτικής της 
Θεματικής Περιοχής 1 και αντίστοιχα την υλοποίηση μελετών και μετρήσεων διοικητικών βαρών που 
αφορούν τομείς προτεραιότητας της Θεματικής Περιοχής 2 θα καλεί όλους τους οικονομικούς φορείς 
να υποβάλουν, κατά κανόνα εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών, πλήρεις και εξατομικευμένες κλειστές προσφορές για την υλοποίηση των 
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συγκεκριμένων εργασιών που τίθενται ανά Θεματική Περιοχή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
θα αποστείλει η Αναθέτουσα Αρχή με σχετική Πρόσκληση. 
Ειδικότερα στη σχετική Πρόσκληση θα αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστο:
• Η δράση (έργο) για την οποία θα υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση και ο τομέας πολιτικής 
στον οποίο αντιστοιχεί. 
• Οι ζητούμενες εργασίες (υπηρεσίες) από κάθε μία Θεματική Περιοχή (Θεματική Περιοχή 1 
ή/και Θεματική Περιοχή 2) και το ακριβές περιεχόμενο αυτών, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα I 
της παρούσας διακήρυξης. 
• Οι απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των ζητούμενων 
υπηρεσιών της εκτελεστικής σύμβασης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 
διακήρυξης.
• Ο καθορισμός των αναμενόμενων παραδοτέων από αυτά που περιγράφονται στο Παράρτημα 
Ι της παρούσας διακήρυξης για κάθε μία από τις ζητούμενες εργασίες (υπηρεσίες) της εκτελεστικής 
σύμβασης. 
• Το ακριβές χρονοδιάγραμμα, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι υλοποίησης των 
επιμέρους φάσεων.
• Τα συγκεκριμένα προσόντα της ομάδας έργου και οι κατηγορίες προφίλ στις οποίες ανήκουν 
(με τα εύρη εμπειρίας όπως αυτά ζητούνται στην παρ. Α.3.2 του Παραρτήματος Ι) και οι ζητούμενοι 
α/μ ανά κατηγορία προφίλ. 
• Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, με βάση τους ανωτέρω α/μ ανά κατηγορία προφίλ 
(λαμβάνεται υπόψη η χρέωση του ακριβότερου οικονομικά συμβαλλόμενου φορέα)
• Ο τόπος παροχής των συγκεκριμένων ζητούμενων υπηρεσιών.
Αν κάποιος Αντισυμβαλλόμενος δεν υποβάλει εξατομικευμένη προσφορά ή υποβάλλει μη αποδεκτή 
προσφορά στο πλαίσιο της πρόσκλησης διαγωνισμού, καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο στην αναλογία που αφορά τον συγκεκριμένο π/υ της 
πρόσκλησης του έργου (ήτοι στο κλάσμα π/υ έργου προς π/υ συμφωνίας πλαίσιο). Μετά την τρίτη 
φορά που θα συμβεί αυτό για κάποιον Αντισυμβαλλόμενο, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει 
έκπτωτο και καταπίπτει το σύνολο της εναπομείνασας εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-
πλαίσιο. 
Στην ανωτέρω περίπτωση καθώς και στην περίπτωση απόρριψης των στοιχείων της προσφοράς ενός 
Αντισυμβαλλόμενου, η διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους μέχρι την υπογραφή της 
εκτελεστικής σύμβασης με τον μειοδότη Αντισυμβαλλόμενο. Τα αναφερόμενα ρυθμίζονται 
αναλυτικότερα στους τιθέμενους όρους των παρ. 6.1.2, 6.1.3 και 6.1.4. της σχετικής Διακήρυξης.
Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν παράγει καμία υποχρέωση για την Αναθέτουσα Αρχή να παραγγέλλει 
υπηρεσίες οποιασδήποτε αξίας και ποσότητας, εάν δεν υφίστανται οι σχετικές ανάγκες.
Η σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας-Πλαίσιο, θα πραγματοποιείται 
μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Αναθέτουσα Αρχή. 
Σε περίπτωση μη σύναψης οποιασδήποτε εκτελεστικής σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία 
Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης.
Επίσης οι συμβαλλόμενοι στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν δικαιούνται αποζημίωσης, σε περίπτωση μη 
παροχής των υπηρεσιών που καθορίζονται στη διακήρυξη. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή, κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας - Πλαίσιο, διατηρεί το δικαίωμα να 
συμπεριλάβει στους νέους διαγωνισμούς υπηρεσίες προηγούμενων ετών.
Σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 5, περ. γ του ν.4412/2016, αν στη Συμφωνία-Πλαίσιο δεν έχουν 
καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή υπηρεσιών, η παρούσα εκτελείται με νέο διαγωνισμό 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας Συμφωνίας.
6.2. Για τη σύναψη των εκτελεστικών συμβάσεων της Συμφωνίας - Πλαίσιο, η Αναθέτουσα Αρχή 
προσκαλεί τους  οικονομικούς φορείς, ζητώντας, να υποβάλουν πλήρη εξατομικευμένη και κλειστή 
προσφορά.
6.3. Σε κάθε εκτελεστική σύμβαση θα αναφέρονται αναλυτικά οι κρατήσεις που ισχύουν, καθώς και 
τα  απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής.
6.4. Η παραλαβή του αντικειμένου των εκτελεστικών συμβάσεων βάσει της παρούσας Συμφωνίας-
Πλαίσιο διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219, παρ. 3 και άρθρου 221 του 
ν.4412/2016 από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία, η οποία ορίζεται με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή Επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τη 
διαδικασία, όπως περιγράφεται στις παραγράφους 5.3, 5.4 και 5.5 της διακήρυξης.
6.5. Η Συμφωνία Πλαίσιο, οι εκτελεστικές αυτής συμβάσεις και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτών  
αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 
39 του Ν.4412/2016 κατά τις οικείες διατάξεις.
6.6. Το σχέδιο κειμένου εκτελεστικών συμβάσεων επισυνάπτεται στην Διακήρυξη …/2021 ως 
Παράρτημα VII.
6.7. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Παραρτήματος I της αριθμ. ../2021 Διακήρυξης. 

Άρθρο 7:
Συνολική αξία της Συμφωνίας - Πλαίσιο
Η συνολική αξία της Συμφωνίας-Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό 13.142.946,74€   συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% . 

Άρθρο 8:
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας - Πλαίσιο
Για την καλή εκτέλεση της Συμφωνίας - Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς είναι υποχρεωμένοι να 
καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος V της Διακήρυξης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 0,5% 
επί της συνολικής αξίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ και διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, η 
οποία θα αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλόγως, κατ’ έτος, σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας 
της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σχετικής Συμφωνίας-Πλαίσιο.
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Σε περίπτωση τροποποίησης της Συμφωνίας - Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του ποσού αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.
1. Η εταιρία  ………………………………………. κατέθεσε την υπ’ αριθ /..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα    , ποσού ….. ευρώ.
2. Η εταιρία  ………………………………… κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα… ποσού ..ευρώ.
3. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού …ευρώ.
4. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού …ευρώ.
5. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού… ευρώ.
6. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού… ευρώ.
7. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού… ευρώ.
8. Η ……………………………………………κατέθεσε την υπ΄ αριθ…/..2021 εγγυητική επιστολή της 
Τράπεζας -Κατάστημα ………………………………….., ποσού… ευρώ.

Άρθρο 9:
Ποινικές Ρήτρες
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν με υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
εκτελεστικής σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες 
δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης ή της 
Συμφωνίας - Πλαίσιο. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α. για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης ή 
σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική 
ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β. για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ. οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της εκτελεστικής σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της εκτελεστικής σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 
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Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή 
ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο. 
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 
Ένωσης. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 
της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του 
Άρθρου 220 του Ν.4412/2016.

Άρθρο 10:
Ανωτέρα Βία
Ο Ανάδοχος δύναται να μην υποβάλει προσφορά σε έναν ή περισσότερους νέους διαγωνισμούς για 
λόγους ανωτέρας βίας ή ειδικών συνθηκών που του καθιστούν αδύνατη τη συμμετοχή στο 
συγκεκριμένο έργο (π.χ. δεν μπορεί να εξασφαλίσει προφίλ σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο 
που ζητά η πρόσκληση). Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή 
στοιχεία για την τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
οποία αποφασίζει σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον αιτούντα Ανάδοχο. 
Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 11:
Κήρυξη Αναδόχου έκπτωτου
Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος εάν δεν εκπληρώσει της συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με της γραπτές 
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την Συμφωνία-Πλαίσιο ή της κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εκτελεστικών συμβάσεων, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η 
οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) 
ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, 
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως 
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης ή της εκτελεστικής σύμβασης και της 
συμφωνίας - πλαίσιο, β. είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσό που 
δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής 
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Άρθρο 12:
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της Συμφωνίας - Πλαίσιο
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Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 
όρων των παραγράφων της Διακήρυξης 5.5 (Απόρριψη παραδοτέων - Αντικατάσταση) και 5.8 
(Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων 
να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί την 
εκάστοτε εκτελεστική σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της 
προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ 
της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) 
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης 
αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της 
απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από 
το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

Άρθρο 13: 
Τροποποίηση Συμφωνίας - Πλαίσιο κατά τη διάρκειά της
Η Συμφωνία-Πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016  σε συνδυασμό με  τα οριζόμενα στις παρ. 4.3 και 4.5 της Διακήρυξης αριθ. /2021 και 
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Άρθρο 14:
Ματαίωση της διαδικασίας της Συμφωνίας-Πλαίσιο 
Η Αναθέτουσα Αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη 
της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει 
την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη Συμφωνία-Πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: α. η Συμφωνία-Πλαίσιο έχει 
υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που 
θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 
της Διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της 
Συμφωνίας-Πλαίσιο, γ. η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής 
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία 
έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 
άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 15:
Γλώσσα 
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Η Ελληνική ορίζεται ως η γλώσσα της Συμφωνίας - Πλαίσιο.

Άρθρο 16:
Διαδικασία  νέων διαγωνισμών 
Κατά την υποβολή των νέων κλειστών τεχνικών προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 79 
(Ε.Ε.Ε.Σ) του Ν.4412/2016, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία-
Πλαίσιο να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν 
καθοριστεί στα έγγραφα της παρούσας Σύμβασης.
Πριν από την ανάθεση κάθε εκτελεστικής σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή  απαιτεί από τους 
προσφέροντες στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλουν ενημερωμένα 
σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79 και 80 του Ν.4412/2016 και κατά περίπτωση, το 
άρθρο 82 του Ν.4412/2016. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 79 του Ν.4412/2016. Αναλυτικά οι όροι διενέργειας νέου 
διαγωνισμού περιγράφονται στην παρ. 6.1. «Όροι Διενέργειας νέου Διαγωνισμού» της σχετικής 
Διακήρυξης.

Άρθρο 17:
Λοιποί όροι 
Μετά τον τερματισμό της Συμφωνίας-Πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να ολοκληρώσουν 
οποιαδήποτε εκτελεστική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της 
παρούσας Συμφωνίας -Πλαίσιο. 
Οι οικονομικοί φορείς δεν δύναται να απαιτήσουν οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών 
που οφείλονται σε αυτόν για υπηρεσίες, για τις οποίες έχει συνταχθεί οριστικό πρωτόκολλο 
παραλαβής, ούτε δικαιούνται να ζητήσουν αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που υποστεί 
ως αποτέλεσμα του τερματισμού της Συμφωνίας - Πλαίσιο. 

Άρθρο 18:
Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση των συμβάσεων της Συμφωνίας Πλαίσιο εφαρμόζονται:
οι διατάξεις του Κεφαλαίου II του Μέρους Β΄ του Βιβλίου Ι (άρθρα 134 έως 221) του Ν.4412/2016, 
οι όροι της αριθ. ../2021 Διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
Η επίλυση τυχόν διαφορών θα υλοποιείται στα πλαίσια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου του 
Ελληνικού Κράτους.
Η Συμφωνία  Πλαίσιο έχει συνταχθεί σε εννιά (9) πρωτότυπα, ένα προορίζεται για την Αναθέτουσα 
Αρχή και ένα για τον εκάστοτε οικονομικό φορέα.

                                                     ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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 Για το Ελληνικό Δημόσιο                                                   Για τους οικονομικούς φορείς
     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
      ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ      
                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                                                                            

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
ΠΟΣΟΥ………….Ευρώ

Σήμερα την ________ του μηνός _____ του έτους _________ (ΗΗ.MM.ΕΕΕΕ), ημέρα ______ 
στο …………. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι υπογεγραμμένοι: αφ’ ενός o/η κ. _________, 
(ιδιότητα του υπογράφοντος), που εκπροσωπεί με την ιδιότητά της αυτή το Υπουργείο, με βάση τις 
κείμενες διατάξεις και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «_____________», Α.Φ.Μ. _________, 
ΔΟΥ ________, που εδρεύει στη ___________, Τ.Κ. _______ ___________, τηλ. ___ ______, FΑΧ 
___ ______, που νομίμως εκπροσωπείται από τον από τον κο/κα ………………………….με 
Α.Δ.Τ.: …………………..,  βάσει του υπ’ αριθμ. ……………….Πρακτικού του Δ.Σ. (ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ. 
σε σώμα ………………………), συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Με βάση τη Διακήρυξη Αριθ. …/2021,  την αριθμ. …… Συμφωνία Πλαίσιο, την αρ…..Πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου (συμπληρώνονται και τυχόν νεότερες ανακοινώσεις περί επαναλήψεως 
διαγωνισμού ή τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών και όρων)
ο κος/κα …………………….., με την παραπάνω ιδιότητά του/της ως Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στην 
ανωτέρω εταιρεία, ονομαζόμενη στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αυτή αναλαμβάνει την παροχή 
υπηρεσιών για τη Συμβουλευτική και Επιστημονική Υποστήριξη για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ) με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα.
 
Άρθρο 1ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα διέπεται από τους όρους της προηγηθείσας σχετικής Συμφωνίας - Πλαίσιο, με 
αριθ. …/2021 και αφορά στην παροχή υπηρεσιών στην Θεματική Περιοχή … του Υποέργου 1: 
«Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)», όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Συμφωνία πλαίσιο και στην τεχνική 
προσφορά του Αναδόχου. 
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Άρθρο 2ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Η χρονική διάρκεια των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων, που συνάπτονται στο πλαίσιο 
υλοποίησης της Συμφωνίας - Πλαίσιο, ορίζεται μέχρι το χρόνο λήξης επιλεξιμότητας που ορίζεται 
στην παρ. 4.1 της αριθ. 864-A’/02-07-2020 (ΑΔΑ: ΑΔΑ6ΗΙΔ46ΜΠΥΓ-64Λ) Πρόσκλησης της ΕΥΔΕ-
ΤΠΕ, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει. Σε περίπτωση που οι εκτελεστικές συμβάσεις υπερβούν 
την ημερομηνία επιλεξιμότητας που ορίζεται στην Πρόσκληση και ιδιαίτερα την επιλεξιμότητα του 
Προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, χωρίς να έχει ληφθεί σχετική μέριμνα για τη συγχρηματοδότηση 
τους, τότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση τους με ίδιους πόρους από τον 
δικαιούχο. 
Η χρονική διάρκεια της παρούσης ορίζεται από…. έως .. .
Ως έναρξη ισχύος της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο μέρη ήτοι 
η ……  
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την αποπληρωμή του συμβατικού 
τιμήματος πλην περιπτώσεων δικαστικής επίλυσης διαφορών, οπότε και ισχύει μέχρι την έκδοση 
τελεσίδικης απόφασης. 
(Όσον αφορά την διάρκεια μιας εκτελεστικής σύμβασης οι Φορείς λαμβάνουν υπόψη το β’ εδάφιο 
της παρ.2 του άρθρου 39 του ν.4412/16).
                                                              
 Άρθρο 3ο

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των …. Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% , με 
ΦΠΑ …ευρώ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους τρόπους που θα προσδιορίζεται με 
συμφωνία μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 
5.1.1 της Διακήρυξης.

Άρθρο 4ο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Παραρτήματος Γ, θα είναι  σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του 
Αναδόχου, η οποία καλύπτει τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης με αριθ. 
/2021 και τους όρους της αρ…/2021  Συμφωνίας - Πλαίσιο, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, ως Παράρτημα Α.

Άρθρο 5ο
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η εκτελεστική σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
1. Παραδόθηκε το σύνολο των παραδοτέων και παρασχέθηκε το σύνολο των σχετικών υπηρεσιών. 
2. Παραλήφθηκαν οριστικά οι υπηρεσίες και τα παραδοτέα.
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3. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 
κυρώσεις ή εκπτώσεις.
4. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 
και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την εκτελεστική σύμβαση.

Άρθρο 6ο
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. …………………………. εγγυητική επιστολή εκ ποσού ………….. € 
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ……………………….. το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της 
συvoλικής αξίας της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) για την καλή εκτέλεση της παρούσης.
Η ανωτέρω εγγύηση καλής εκτέλεσης έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο 
μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της εκτελεστικής 
σύμβασης ή/και της Συμφωνίας - Πλαίσιο, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου.
Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της Συμφωνίας - Πλαίσιο και της εκτελεστικής σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της 
σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αντισυμβαλλόμενου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της εκτελεστικής σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος, σύμφωνα με την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης, είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Άρθρο 7ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Η εκτελεστική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 39 και 132 
του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, καθώς επίσης και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 4.3 της Διακήρυξης. 

Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης. 





    Πράξη «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)»
    Κωδικός MIS: 5074446

126

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 133 του ν.4416/16 και ως εκ τούτου θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί 
από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι όροι της αριθ. …/2021 Συμφωνίας - Πλαίσιο συνεχίζουν να ισχύουν αναφορικά με :
α. Παρακολούθηση, παράδοση, παραλαβή  και αποδοχή/απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών
β. Τις ποινικές ρήτρες
γ. Τις κυρώσεις του Αναδόχου και την κήρυξή του ως εκπτώτου.
δ. Τις διοικητικές προσφυγές
ε. Tις υποχρεώσεις του Αναδόχου 
στ. Την ανωτέρα βία.
ζ. Εκχωρήσεις- Μεταβιβάσεις
η. Υποχρεώσεις ασφάλισης-Ασφάλεια
θ. Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και γενικά όλα όσα ορίζονται σχετικώς στην 
ενότητα 5.9 της σχετικής Διακήρυξης και του άρθρου 12 της Συμφωνίας - Πλαίσιο.

 Άρθρο 10ο
 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.
2. Το κείμενο της παρούσας κατισχύει της κατατιθέμενης Προσφοράς του Αναδόχου εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς από τη σύμβαση ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι – 
αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπόψιν κατά σειρά, η παρούσα, ο Ν.4412/2016,  η Συμφωνία-
Πλαίσιο, η κατακύρωση και η διακήρυξη του προηγηθέντος της Συμφωνίας-Πλαίσιο διαγωνισμού, 
εφαρμοζόμενων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
4. Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε παρουσία και των 
δύο (2) συμβαλλομένων μερών, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο όμοια 
πρωτότυπα.
Από τα παραπάνω δύο (2) πρωτότυπα, το μεν ένα θα κατατεθεί στο αρμόδιο Τμήμα για λογαριασμό 
της Αναθέτουσας Αρχής το δε άλλο θα πάρει ο εκπρόσωπος του Αναδόχου, που δήλωσε ότι ενεργεί 
για λογαριασμό του.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ                                    ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
             

Παραρτήματα (εκτελεστικής σύμβασης):
«Α» Συμφωνία – Πλαίσιο
«Β» Τελική οικονομική προσφορά του αναδόχου
«Γ» Παρεχόμενες Υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙI – ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΕΕΣ                                                                             

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα [] ENOTICES-ECAS_n003kmoe/2021-051681 Αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][] 0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει 
να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. 
www.promitheus. gov.gr/[ΑΔΑΜ 
Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ]) www.promitheus.gov.gr/ [21PROC008482909]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

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

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997001671
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει): www.mindigital.gr
Πόλη: Καλλιθέα
Οδός και αριθμός: Φρακγούδη 11 και Αλεξ. Πάντου
Ταχ. κωδ.: 10163
Αρμόδιος επικοινωνίας: Μαρία Μπουρδανιώτη Τηλέφωνο: 2109098458
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: m.bourdanioti@mindigital.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα 
Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)
Σύντομη περιγραφή:
Διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές, για τη σύναψη 
Συμφωνίας Πλαίσιο, με εκτελεστικές συμβάσεις κατόπιν επαναδιαγωνισμού, για την παροχή 
Υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επιστημονικής Υποστήριξης για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης 
Διαδικασιών (ΕΠΑΔ), του Υποέργου 1 της πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευση Διαδικασιών 
(ΕΠΑΔ)»,
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

http://www.mindigital.gr/
mailto:m.bourdanioti@mindigital.gr
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Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά 
περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Ναι / Όχι
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για 
συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε 
ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
-
Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-
Κωδικοί CPV
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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-
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
-
Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-
Κωδικοί CPV
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
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Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
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Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
-
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου 
αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
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-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-
Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
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Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
 Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
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Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. 
Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των 
οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός 
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
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Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) 
δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία 
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν 
την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
είναι ο εξής:
Αριθμός ετών
-
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας:
Προσδιορίστε
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός 
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά 
τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν 
την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
-
Ποσό

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που 
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:
-
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές): Ημερομηνία
Τόπος Υπογραφή

     Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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