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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 02/2017  
 
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο με 
τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5001217 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 
 
1.        ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ  
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος  
Τηλέφωνο: 213 1501 460, -466  
Fax : 213 1501 499  
E-mail: emamali@mou.gr , vtriantafillou@mou.gr  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 299.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους κατόπιν 
έκδοσης της υπ’ αριθμ. 2748/ 12.10.2016 Απόφασης Ένταξης, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπ’ αριθμ. 1249/ 27.04.2017. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, ειδικότερα την ΣΑΕ: 455/1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 2016ΣΕ45510012. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
mailto:epitelikiypes@mou.gr
mailto:emamali@mou.gr
mailto:vtriantafillou@mou.gr
mailto:emamali@mou.gr
mailto:vtriantafillou@mou.gr
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5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 79100000-5, 79140000-7 (Νομικές 
υπηρεσίες/Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και πληροφοριών). 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πολυπλοκότητα, η αλληλοεπικάλυψη και ο κατακερματισμός του πλήθους των διατάξεων οι οποίες 
διέπουν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές 
παραμέτρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού), προκαλούν 
σημαντικές δυσχέρειες τόσο στο επίπεδο της εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου, όσο και στο 
επίπεδο της παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας αυτού. Σε αρκετές περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα αυτές κατά τις οποίες οι ισχύουσες ρυθμίσεις ανάγονται στο μακρινό παρελθόν, 
παρατηρούνται ερμηνευτικές συγχύσεις αναφορικά με τη βούληση του νομοθέτη (ration legis), 
σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε σχέση με τις 
ρυθμίσεις που τους αφορούν, αλλά και αδυναμία ορθής εφαρμογής αυτών από τις αρμόδιες Αρχές.  

Προς επίλυση των αναφερομένων προβλημάτων, το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει και αναπτύσσει 
Εθνική Στρατηγική για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με στόχο τη 
δημιουργία ενός σύγχρονου ρυθμιστικού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, 
συνοχή και απάλειψη αντιφατικών, επικαλυπτόμενων ή παρωχημένων διατάξεων. Κομβικός άξονας 
αυτής της στρατηγικής είναι η ευρείας έκτασης αποκάθαρση του δικαίου με κατάργηση ανενεργών, 
επικαλυπτόμενων ή αντιφατικών διατάξεων, κωδικοποίηση των υπόλοιπων ρυθμίσεων και 
εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας της νομοθεσίας.  

Στο πλαίσιο αυτό το έργο του αναδόχου περιλαμβάνει: 

Α.  Την κωδικοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού), η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ΄ελάχιστον: 

α)  Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

β)  Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

γ)  Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

δ) Διαμόρφωση προσοντολογίου - κλαδολογίου του προσωπικού των ΟΤΑ Α' βαθμού. Καθορισμός 
κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων διορισμού. 

ε) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.  

στ) Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων. 

στις εξής Φάσεις Υλοποίησης: 

• Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση. 

• Αξιολόγηση. 

• Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης. 

• Νομοθετική Κωδικοποίηση. 

Β.  Τη Μεθοδολογία: 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του την προσέγγιση που θα ακολουθήσει στο 
έργο (τεχνικές, εργαλεία, συνεργασίες κλπ.). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
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μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το 
έργο στον προτεινόμενο των Φάσεων όπως αναλύονται στην παρούσα. Η περιγραφή της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας θα πρέπει να ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο: 

Α/Α 
 Κριτήρια αξιολόγησης 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Βαθμός Σταθμισμένη 
Βαθμολογία 

Κ1 
 

Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των 
Απαιτήσεων του έργου 

20%   

 
Κ1.1 

Σαφήνεια της πρότασης (τρόπος παρουσίασης και 
οργάνωσης του έργου). 

10%   

 
Κ1.2 

Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων και 
ιδιαιτεροτήτων του έργου και του τρόπου 
ανταπόκρισης του Αναδόχου σ’ αυτές. 

10% 
  

Κ2 
 Προτεινόμενη Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου. 40%   

 
Κ2.1 

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου και εργαλεία 
Υποστήριξης. 

15%   

 Κ2.2 
Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων, 
εφικτότητα υλοποίησης. 

10%   

 Κ2.3 
Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων. 15%   

Κ3 
 

Οργάνωση Υλοποίησης  Έργου - Δομή οργανωτικού 
σχήματος. 

40%   

 Κ3.1 
Αξιολόγηση του βιογραφικού του επιστημονικού 
υπεύθυνου και συντονιστή. 

10%   

 
Κ3.2 

Αξιολόγηση βιογραφικών της ομάδας έργου και 
σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων των ρόλων και 
της συμπληρωματικότητας αυτών στο έργο.  

20% 
  

 

Κ3.3 

Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου  
και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου 
συστήματος συνεργασίας και επικοινωνίας της 
Ομάδας έργου (Υπεύθυνου Έργου, Επιστημονικού 
Υπεύθυνου και Στελεχών Ομάδας έργου) με τα 
αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.  

10% 

  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ                                                                            100%  

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ:  

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx


ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ                                               
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» 

 
 

 
 

΄   

               ‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’ 

4 
 

 

8.  ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(www.ypes.gr). 

9. ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 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 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ήτοι 
την 09η/10/2017 ημέρα Δευτέρα.  

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών 
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. Τα ως άνω απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, 
Γραφείο Πρωτοκόλλου, Κοραή 4 – 105 64 ΑΘΗΝΑ (2ος Όροφος), έως τις 15:00. 

 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 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

10. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

11. ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 08η/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ. 

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.eprocurement.gov.gr/
http://www.ypes.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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12. ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (4.838,55 €). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. 

14. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

15. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Προκήρυξης.  

Αντίγραφα της αναλυτικής διακήρυξης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καθώς επίσης, σχέδια 
τεχνικής και οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών : www.ypes.gr . 

 
 
 
 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

    ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ 
 

https://www.espa.gr/el/pages/default.aspx
http://www.ypes.gr/
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