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ΘΕΜΑ: Απόφαση Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για

την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ» [ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5001217], με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις όπως ισχύουν και ιδίως:

1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της
Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια
από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
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αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο
οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα
πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της
Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
του ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α’ 74)«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4156/2013 (Α΄122) και κυρίως του Άρθρου 4, σχετικά με τις «Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ»,
του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 283 παρ. 9 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
του άρθρου 22 παρ. 10 του ν. 4304/2014 (Α΄234) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών
κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις»,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
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22. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
23. της υπ’ αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
24. της υπ’ αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
25. του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει,
26. του π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
27. του π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
28. της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 2023/Β/15.10.2007) Υπουργικής Απόφασης
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
29. της υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής,
30. της υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573),
31. της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
32. της υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργικής Απόφασης περί «Σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό
16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334
/ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας
εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014»,
33. του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
34. της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ),
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35. της υπ’ αριθ. πρωτ. 2748/12-10-2016 Ένταξης της Πράξης «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» (ΑΔΑ:7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ
& ΑΔΑΜ:16REQ005592598 2016-12-16),
36. της ένταξης στο ενιαίο ΠΔΕ, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510012,
37. της υπ’ αριθ. πρωτ. 2267/10-08-2017 (Α.Π. 1049/11-08-2017) σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας
διαχειριστικής αρχής
38. των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού,
39. των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ
Β΄ΒΑΘΜΟΥ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής και Κωδικό Πράξης /MIS (ΟΠΣ) : 5001217, στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».
2. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων
εννιακόσιων ενενήντα ευρώ (299.990,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
3. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας προκήρυξης περιγράφονται στο αναλυτικό Τεύχος
Προκήρυξης (αρ. προκήρυξης 02/2017), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
4. Η δαπάνη του έργου θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 455/1 του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και ειδικότερα και τον κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510012.
5. 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.
6. Ημερομηνία και ώρα έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 09/10/2017, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:00:00
7. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων για διευκρινίσεις ορίζεται
30/10/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00:00
8. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 07/11/2017,
ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00:00.
9. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 08/11/2017, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10:00:00.
10. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς υποβάλλονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Γραφείο,
Κοραή 4, 105 64, Αθήνα, 2ος όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου μεταξύ των ωρών 09:00-15:00.
11. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί:
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o

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

o

στο Πρόγραμμα Διαύγεια,

o

στο Τεύχος Δημοσίων Διακηρύξεων και Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και

o

στον Ελληνικό τύπο

12. Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (http://www.eprocurement.gov.gr), στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών
(www.ypes.gr).
13. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
EVANGELIA BOUKI
Ημερομηνία: 2017.10.09 12:24:52 EEST
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Κοινοποίηση:
1. ΕΥΔ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 2014-2020, Κοραή 4, 105 64, Αθήνα

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Φάκελος Έργου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ
Μονάδα Β1΄: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων −
τομέας Εσωτερικών και τομέας Πληθυσμού και Κοινωνικής
Συνοχής
Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4
Ταχ.Κώδικας : 105 64
Πληροφορίες : Ελ. Μάμαλη
Β. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο : 213 1501460, 213 1501466, 213 1501451
Fax
: 213 1501499
Εmail: epitelikiypes@mou.gr,
emamali@mou.gr, vtriantafillou@mou.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2017
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την υλοποίηση του
έργου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ»
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5001217]

Διάρκεια του Έργου: 18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης με δυνατότητα παράτασης του χρόνου
υλοποίησης χωρίς αύξηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Προϋπολογισμός: Διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα ευρώ (299.990,00€)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους.

Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Εσωτερικών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ (εφεξής Επιτελική Δομή).
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

CPV
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ»
[ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ / MIS (ΟΠΣ) : 5001217]
79100000-5, 79140000-7
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, ΚΟΡΑΗ 4, 105 64, ΑΘΗΝΑ
Ανοικτός ηλεκτρονικός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των
299.990,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από Εθνικούς Πόρους ΣΑΕ: 455/1, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ:
2016ΣΕ45510012
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
18 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.
09/10/2017 και ώρα 09:00:00

07/11/2017 και ώρα 15:00:00

Ηλεκτρονικά: Μέσω της διαδικτυακή πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική
υποβολή)
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ, Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος
Όροφος, Γραφείο Πρωτοκόλλου (Έντυπη υποβολή εγγράφων,
όπου απαιτείται)

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

30/10/2017και ώρα 15:00 (10 ημέρες τουλάχιστον πριν την
καταληκτική άρθρο 60 παρ.3)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

08/11/2017και ώρα 10:00:00

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Κ.

09/10/2017

΄
‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................. 5

1.1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ .............................................................................................................................. 10
1.2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................ 10
1.3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.......................................................... 11
1.4
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ................................................................................................................................................ 13
1.5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................. 16
1.6
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ .................................................................................................................................................... 16
1.7
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ.................................................................................................... 17
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ......................................................................................................................................... 19
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης .............................................................................................................................. 19
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ............................................................................... 19
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ............................................................................................................................... 19
2.1.4 Γλώσσα........................................................................................................................................................ 20
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 20
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 21
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής........................................................................................................................... 21
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 22
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 22
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 25
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 25
2.2.7
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων .................................................................................................................. 27
2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 30
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 30
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 31
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 32
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 32
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 32
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» ............................................ 35
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .............................................................................................................................................................. 37
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 39
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 39
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 41
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 41
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 41
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ................................................ 44
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................... 46
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ................................................................................ 46
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 47
4.1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ............................................................................................ 48
4.2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 48
4.3
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 48
4.4
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ .................................................................................................................................... 48
4.5
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ...................................................................................................................... 49
4.6
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 49
4.7
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 50
4.8
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................ 50
5.1
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 52
5.2
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 53
5.3
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ............................................................................................. 54
6.1
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 55
6.2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................. 55
6.3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 55
6.4
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 56
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ................... 57

17PROC002060283 2017-10-09

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ........................................................................................................................ 73
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ........................................................... 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ....................................................................................... 79
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ ...................................................................................................................................... 99
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ................................................................................................................................. 100

17PROC002060283 2017-10-09

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»

1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

α)

β)
γ)

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ
ΚΟΡΑΉ 4

Πόλη

ΑΘΗΝΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

105 64

Χώρα

ΕΛΛΆΔΑ

Κωδικός ΝUTS

GR300

Τηλέφωνο

213 1501460, 213 1501466, 213 1501451

Φαξ

Fax : 213 1501499

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες

epitelikiypes@mou.gr,
emamali@mou.gr,vtriantafillou@mou.gr
Ελ. Μάμαλη, Β. Τριανταφύλλου

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ypes.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο
(URL)

www.ypes.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ / Γενική Γραμματεία Εσωτερικών του Υπουργείου
Εσωτερικών , ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και είναι ΚΑΑ
Κύρια δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και
www.ypes.gr.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση ή από τη διεύθυνση του
Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr και το πρόγραμμα Διαύγεια.
1.2

Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, κωδ. Σ.Α.Ε. 455/1. Η
παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με
ενάριθμο κωδικό Έργου 2016ΣΕ45510012 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).
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Η σύμβαση αφορά στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2748/12-10-2016
(ΑΔΑ: 7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών
Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και έχει λάβει κωδικό MIS 5001217.

1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

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 ανενεργών, 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.
Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του
νομικού κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Η πληροφορία που
θα παρέχεται θα είναι σε μορφή ανοιχτών δεδομένων, εμπλουτισμένη με μεταδεδομένα που θα
επιτρέπουν την περαιτέρω αξιοποίηση από άλλα συστήματα και εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό
επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της
διαδικασίας παραγωγής δευτερογενών κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και
διεθνών προτύπων καλής νομοθέτησης και σημασιολογικής αναπαράστασης. Με την αξιοποίηση των
προτύπων αυτών θα παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να έχουν πρόσβαση στην ισχύουσα νομοθεσία ως
ένα ενιαίο κείμενο αλλά και στην ιστορικότητά της. Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε
το 2012 τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου και κάλεσε τα Κράτη-Μέλη να εφαρμόσουν το
Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (European Legislation Identifier - ELI)1, το οποίο
προάγει την σημασιολογική διαλειτουργικότητα στη νομική πληροφορία, με στόχο την ενίσχυση
της διαφάνειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, προκειμένου να
ξεπεραστούν δυσκολίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη νομική πληροφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η Ιταλική Εθνική Αρχή
Καταπολέμησης της Διαφθοράς συνεργάστηκαν με το Πρόγραμμα ISA, προκειμένου να αναπτυχθεί
πιλοτική δράση με στόχο:


Δημιουργία μίας οντολογίας που να υποστηρίζει τις ανωτέρω λειτουργικές απαιτήσεις,

1
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Διάθεση της νομοθεσίας σε μορφή ανοιχτών δεδομένων, εύκολα προσβάσιμη και κατανοήσιμη
από τους τελικούς χρήστες και παράλληλα διαθέσιμη και σε μηχαναγνώσιμη μορφή μέσα από
δημιουργία πιλοτικού ιστοτόπου,



Οπτικοποίηση της εξέλιξης των νομοθετημάτων σε βάθος χρόνου, για διάθεση έγκυρης
πληροφορίας εύκολα ανακτήσιμης από τον χρήστη

Στη βάση της οντολογίας αυτής, στηρίζεται το έργο της παρούσης διακήρυξης, προκειμένου να
αποτυπωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κωδικοποίησης και η χρονική εξέλιξη των νομοθετημάτων.
1.3.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κωδικοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού
πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού).
Συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης αυτής είναι η άρση των ασαφειών του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την αυτοδιοίκηση. Με την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η θέση των Ο.Τ.Α.
στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι
που επιτάσσει άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της
κωδικοποίησης θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν σε όλο το φάσμα της οργάνωσης και
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα, αναφέρονται:
α) Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να άρει τις ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αυτοδιοίκηση. Ο
Ενιαίος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναβαθμίσει περαιτέρω τη θέση των Ο.Τ.Α. στο πολιτικόδιοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που επιτάσσει
άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της κωδικοποίησης θα
περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν όλο το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
β) Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα θεμελιώδη οργανικά νομοθετήματα που καθορίζουν τόσο τις πηγές των εσόδων της ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όσο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους ,ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας
του 1950 (Β.Δ. της 24-/9/20-/10-/1958 και Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 κ.λπ.. ) και όπως είναι φυσικό έχουν,
έως σήμερα, υποστεί πολυπληθείς και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις.
Αντίστοιχες παθογένειες μπορούν να ανιχνευθούν σχεδόν για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τα έσοδα των ΟΤΑ, καθότι αυτό χαρακτηρίζεται, ως επί το πλείστον, από κατακερματισμό,
επικαλύψεις και παρωχημένες προβλέψεις που χρήζουν λεκτικής και ρυθμιστικής επικαιροποίησης. Εν
όψει των ανωτέρω, καθίσταται προφανής και επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής κωδικοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα έσοδα των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού να καταστεί, περισσότερο λειτουργικό, εύληπτο και προσιτό στους δημόσιους λειτουργούς, τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.
γ) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πολυδιάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο και η ψήφιση πλείστων νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια
επιβάλλει ως αναγκαιότητα την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα προσωπικού των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα επιτευχθεί και η
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για πολλά θέματα που αφορούν στους υπαλλήλους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
δ) Διαμόρφωση προσοντολογίου - κλαδολογίου του προσωπικού των ΟΤΑ Α' βαθμού. Καθορισμός
κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων διορισμού.
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Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων σχετικών με τα προσόντα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
ε) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.
Οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις θεμάτων σχέσεων Κράτους – Πολίτη και οι συνεχείς τροποποιήσεις των
διατάξεων σχετικά με τους νόμους που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο έχουν καταστήσει δυσχερή την
ανεύρεση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Προκύπτει επομένως η ανάγκη της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης, με την απαλοιφή όσων έχουν καταργηθεί και την
αναδιατύπωση των ισχυουσών διατάξεων.
στ) Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων. Στην προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» υλοποιήθηκε η Πράξη
«Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον Τομέα της
Ισότητας των Φύλων», η οποία αφορούσε κυρίως στην καταγραφή και συγκέντρωση των, μέχρι το έτος
2013, ισχυουσών νομοθετημάτων. Κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός της εν λόγω
Πράξης με τις νέες διατάξεις και νόμους που έχουν εντωμεταξύ ψηφισθεί, καθώς και η μετεξέλιξή τους σε
μηχαναγνώσιμη μορφή.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος, ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό και θα υλοποιήσει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική
διαδικασία.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
1.3.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 79100000-5, 79140000-7.
1.3.3. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.990,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 241.927,42 ΦΠΑ : 58.062,58).
1.3.4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες ή 540 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης χωρίς
αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
1.3.5. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 4412/2016.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις, κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
 του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π
2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της
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Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια
από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την
αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο
οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα
πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του
ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου
προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα
πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της
Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
του ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
του ν. 4250/2014 (Α’ 74)«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 4156/2013 (Α΄122) και κυρίως του Άρθρου 4, σχετικά με τις «Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ»,
του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»,
της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7
της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 283 παρ. 9 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
του άρθρου 22 παρ. 10 του ν. 4304/2014 (Α΄234) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών
κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις»,
του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
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 του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,

 του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής


















Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
της υπ’ αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
της υπ’ αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει,
του π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού,
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
του π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 2023/Β/15.10.2007) Υπουργικής Απόφασης
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους Προϊσταμένους των
Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
της υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,
στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία Εφαρμογής,
της υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573),
της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της
υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης
και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,
της υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργικής Απόφασης περί «Σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με τη με αριθμό
16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ και αντικαταστάθηκε με τη με αριθμό 85334
/ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τομέας
εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014»,
του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
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 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής








1.5

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ),
της υπ’ αριθ. πρωτ. 2748/12-10-2016 Ένταξης της Πράξης «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» (ΑΔΑ:7ΦΣΠ4653Ο7-ΝΡΡ
& ΑΔΑΜ:16REQ005592598 2016-12-16),
της ένταξης στο ενιαίο ΠΔΕ, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510012,
της υπ’ αριθ. πρωτ. 2267/10-08-2017 (Α.Π. 1049/11-08-2017) σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας
διαχειριστικής αρχής
της υπ’ αριθ. πρωτ. 1203/05-10-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης της
διενέργειας του διαγωνισμού, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών αυτού,
των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού
των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00
(άρθρα 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω
συστήματος, την 08/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχήςτεχνικών προσφορών).
Λόγω της υποβολής των προσφορών με ηλεκτρονικά μέσα, η προθεσμία παραλαβής των προσφορών
συντμείται κατά πέντε (5) ημέρες, ήτοι συνολική διάρκεια παραλαβής των προσφορών τριάντα (30)
ημέρες, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και την παράγραφο 5 του άρθρου 22 και το
άρθρο 37.
1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 09/10/2017
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(Άρθρο 36 του ν. 4412/2016) : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 43853
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύθηκε και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
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Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση (URL)
www.ypes.gr.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/106 για: α) την
αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που
προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού
και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως
ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση
όλων των οικονομικών φορέων. Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 3 του
άρ. 24 του ν. 4412/2016 υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν
σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους προσώπων, υπό την έννοια της περίπτωσης γ’
της παρ. 3 του άρθρου 24, σε σχέση με οποιονδήποτε υποψήφιο ή προσφέροντα, από τη στιγμή που
λαμβάνουν γνώση της εν λόγω σύγκρουσης, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να είναι σε θέση να προβεί
σε διορθωτικές ενέργειες. Τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια σχετικά με τη
διενέργεια της διαδικασία σύναψης, ενώ παράλληλα η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί
της συνδρομής ή μη της κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι
συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Ενιαία Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων (Αρχή) και λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης
των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να
συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 7 του ν. 2690/1999 (Α` 45).
Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο
οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που
ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341
του ν. 4412/2016.
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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 σύμβασης είναι τα ακόλουθα:

η με αρ. 02/2017 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ SIMAP 17PROC002059042) με τα Παραρτήματά της (Ι.Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης, ΙΙ.Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων, ΙΙΙ.Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς, IV. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
Ομάδας Έργου, V.Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, VI.Σχέδιο Σύμβασης, VII.ΕΕΕΣ, VIII.Οντολογία)
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής




το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



το σχέδιο της σύμβασης με τα ενδεχόμενα Παραρτήματα αυτής.

οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 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 τουλάχιστον δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 30η/10/2017 (ώρα
15.00) και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο μέχρι 6 ημερολογιακές ημέρες πριν την
ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών, δηλαδή, μέχρι την 1η/11/2017 (ώρα 15.00). Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Τα αιτήματα απαντώνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την λήξη της υποβολής
προσφορών), μέχρι την 01/11/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές,
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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.
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).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα
αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται, αντίστοιχα, η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση
αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα
περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα [πχ αγγλική], χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του Αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτημέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
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στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία
λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Ειδικά τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται
σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει το Ταμείο και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της
30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και
καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το ειδικότερο ζήτημα της
αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΣΚ,
στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος.
Εγγυητικές Επιστολές που εκδίδονται στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.
2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα
Αρχή, όμως, δύναται να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη
νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεση ένωσης κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού επιφέρει τον αποκλεισμό
του διαγωνιζομένου σχήματος από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για
οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της
εκτέλεσης της σύμβασης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους, δύνανται ωστόσο να προτείνουν
αντικατάσταση του συγκεκριμένου μέλους και η αποδοχή της είναι στη διακριτική ευχέρεια της
Αναθέτουσας Αρχής.
Εάν μετά την υποβολή των προσφορών πραγματοποιηθεί συγχώνευση σύμφωνα με την έννοια των
οδηγιών 2005/56/Ε.Κ. και 78/855/Ε.Ο.Κ. μεταξύ νομικών προσώπων που συμμετέχουν σε διαφορετικές
προσφορές, τότε το νομικό πρόσωπο που είναι απόρροια της συγχώνευσης θα πρέπει να παραιτηθεί
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άμεσα από μία εκ των δύο προσφορών. Στην περίπτωση αυτή η ικανότητα συμμετοχής του συγκεκριμένου
σχήματος κρίνεται με βάση τα εναπομείναντα μέλη του σχήματος.
4. Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (καταλληλότητα άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας, κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας ) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στα Άρθρα 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6
της παρούσας.
Προκειμένου για ενώσεις οικονομικών φορέων συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών συμπράξεων,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις των
παραγράφων 1 και 4 του παρόντος άρθρου. Ειδικά σε ότι αφορά στις προϋποθέσεις της παρ. 4 που
σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα, σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, αρκεί αυτές να
πληρούνται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά (σημεία 2.2.5 & 2.2.6 της παρούσας).
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(4.838,55) και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν.
4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 07/12/2018, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων : α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά και δ) δεν
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων), ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. (Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE (Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία ή/και όταν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν, τόσο την κύρια, όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους.
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2.2.3.3.Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
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.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείσει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Αναθέτουσας
Αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1 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
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αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016).
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι έργα
κωδικοποιήσεων νομοθεσίας, απλουστεύσεων διαδικασιών και θεσμικού πλαισίου κ.λπ. Οι οικονομικοί
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχώρησε στη ΣΔΣ, ή σε
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε Δικηγορικό Σύλλογο ή σε σχετικό με την
επαγγελματική τους δραστηριότητα Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να διαθέτουν γενικό μέσο ετήσιο
κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία (ή για όσο διάστημα ασκούν την επιχειρησιακή τους δράση,
εφόσον αυτό είναι μικρότερο), ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.
Ειδικότερα, προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής τους επάρκειας, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
οποία είναι μέλη κάθε διαγωνιζομένου θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που
τεκμηριώνουν τη χρηματοοικονομική τους επάρκεια προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του
έργου. Συγκεκριμένα, θα πρέπει :
-

να υποβάλλουν αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημοσιευμένων ισολογισμών ή
αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων, σύμφωνα με τον ν.
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ή
για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος και συγκεκριμένα των ετών 2014,
2015 και 2016.

-

να υποβάλλουν Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες
οικονομικές χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού
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φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω
κύκλο εργασιών.
Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, τον οποίο δηλώνει και αποδεικνύει, δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και
χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει
κατάλληλο, με απόφασή της, δεόντως αιτιολογημένη η οποία εμπίπτει στον δικαιοδοτικό έλεγχο των
δικαστηρίων.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού :
α) να διαθέτουν την κατάλληλη οργάνωση, και δομή, ώστε να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις απαιτήσεις
του υπό ανάθεση Έργου.
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) γενικές
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, και τον μέσο ετήσιο ϋπαλληλικό δυναμικό του
παρόχου υπηρεσιών για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία., β) να
έχουν σχετική εμπειρία που να αποδεικνύεται από την υλοποίηση έργων αντίστοιχων με το υπό
ανάθεση έργο, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, σημαντική και τεκμηριωμένη
εμπειρία σε παρόμοια έργα.
Οι οικονομικοί φορείς, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον
μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών αντίστοιχης με την παρούσα. Επισημαίνεται, ότι για τη διασφάλιση
ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη η προσκόμιση αποδεικτικών για
αντίστοιχες υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν πριν την τελευταία τριετία.
Α
/ ΑΠΟΔΕΚ
Α ΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΗ ΑΞΙΑ (€)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(οικονομική
αξία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημερομηνία)

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αποδείξουν την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής,
καταθέτοντας με την προσφορά τους (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) κατάλογο (ως
ανωτέρω Πίνακας) των κυριότερων υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 3ετία, κατά
μέγιστο όριο, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με αναφορά στην οικονομική
τους αξία, το χρόνο υλοποίησης, το δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη και το ποσοστό συμμετοχής τους. Ο
κατάλογος θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του/των νόμιμων εκπροσώπων με την οποία
να βεβαιώνεται η ακρίβεια του περιεχομένου του καταλόγου.
Επιπλέον, η επιτυχής παροχή 1 κατ' ελάχιστον σχετικής υπηρεσίας , θα τεκμηριώνεται με την υποβολή
σχετικών πιστοποιητικών, ήτοι: α) σχετικού πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια
αρχή εφόσον ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, και β) απλή δήλωση του οικονομικού φορέα εφόσον ο
αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας .
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Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αποδεικνύουν κατά το στάδιο της υποβολής
των δικαιολογητικών κατακύρωσης ότι διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και τεχνική
ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω
κριτήριο αρκεί να πληρείται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς,
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.8.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 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), όπως ορίζεται στο σημείο 2.4.3.1. της παρούσας, και σύμφωνα με το
επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα VΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος
2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα
με τις οδηγίες του Παραρτήματος Ι.
2.2.8.2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7).
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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 δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1., απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,
β) 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, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου. Στην περίπτωση που ο
προσωρινός Ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, αναφορικά με τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, στου οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές,
υποβάλλεται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού Αναδόχου.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι
δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.8., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του 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 της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) 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
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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.
Ειδικά, οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν την ανωτέρω έγκριση
ή/και να είναι μέλη δικηγορικού συλλόγου. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις απαιτείται να είναι
έκδοσης του τελευταίου τριμήνου.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5. οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
-

Αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημοσιευμένων ισολογισμών ή αποσπασμάτων
ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων, σύμφωνα με τον ν. 4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ή για όσο
χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος και συγκεκριμένα 2014, 2015 και 2016.

-

Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο
εργασιών.

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. Στην περίπτωση αυτή η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου
από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας
εναπόκειται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016).
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας και τα όσα απαραιτήτως οφείλουν οι οικονομικοί φορείς
να προσκομίσουν αναλύονται διεξοδικά στην παράγραφο 2.2.6. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
75 του ν. 4412/2016.
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών,
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Σε περίπτωση υποψηφίου με έδρα την αλλοδαπή, τα έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησής τους, όπως
ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, τα οποία θα είναι νόμιμα δημοσιευμένα – αν αυτό
απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους και από τα οποία να προκύπτει η
νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό
πρόσωπο με την υπογραφή τους.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
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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 καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό, η οποία δέσμευση
μπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του
οποίου στηρίζεται, με αναφορά στο έργο και στους σχετικούς πόρους. Τυχόν συμμετοχή σε περισσότερες
της μιας προσφοράς, του τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να
στηριχθεί, επιφέρει την απόρριψη των προσφορών αυτών.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων αξιολόγησης :
Κριτήριο αξιολόγησης Κ1: Με το κριτήριο αυτό κρίνεται η σαφήνεια της πρότασης ως προς την οργάνωση
και την κατανόηση των απαιτήσεων και ιδιαιτεροτήτων του έργου.
Κριτήριο αξιολόγησης Κ2: Με το κριτήριο αυτό κρίνεται η Μεθοδολογία υλοποίησης καθώς και τα
εργαλεία Υποστήριξης, το Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων/σταδίων σε σχέση με την εφικτότητα
υλοποίησης και την Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων.
Κριτήριο αξιολόγησης Κ3: Με το κριτήριο αυτό κρίνεται η Οργάνωση Υλοποίησης του Έργου καθώς και η
Δομή οργανωτικού σχήματος κατά τα οριζόμενα στο σημείο 2.2.6. της παρούσας για την επιτυχή
υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου και τη διαθεσιμότητα της Ομάδας έργου.
Ειδικότερα :
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α/Α
Κ1

Συντελεστής
Βαρύτητας

Κριτήρια αξιολόγησης

Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των
20%
Απαιτήσεων του έργου
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Α/Α

Συντελεστής
Βαρύτητας

Κριτήρια αξιολόγησης

Βαθμός Σταθμισμένη
Βαθμολογία

Σαφήνεια της πρότασης (τρόπος παρουσίασης και
10%
Κ1.1 οργάνωσης του έργου).
Κατανόηση
των
ειδικών
απαιτήσεων
και
Κ1.2 ιδιαιτεροτήτων του έργου και του τρόπου 10%
ανταπόκρισης του Αναδόχου σ’ αυτές.
Κ2

Προτεινόμενη Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου.

40%

Μεθοδολογία υλοποίησης Έργου και εργαλεία
15%
Κ2.1 Υποστήριξης.
Χρονοδιάγραμμα και αλληλουχία φάσεων/ σταδίων,
10%
Κ2.2 εφικτότητα υλοποίησης.
Ποιότητα – Οργάνωση Παραδοτέων.
15%
Κ2.3
Κ3

Οργάνωση Υλοποίησης Έργου - Δομή οργανωτικού
σχήματος.
Αξιολόγηση του βιογραφικού του επιστημονικού
Κ3.1 υπεύθυνου και συντονιστή.
Αξιολόγηση βιογραφικών της ομάδας έργου και
Κ3.2 σαφής κατανομή των αρμοδιοτήτων των ρόλων και
της συμπληρωματικότητας αυτών στο έργο.
Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου
και αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου
συστήματος συνεργασίας και επικοινωνίας της
Κ3.3 Ομάδας έργου (Υπεύθυνου Έργου, Επιστημονικού
Υπεύθυνου και Στελεχών Ομάδας έργου) με τα
αρμόδια όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

40%
10%
20%

10%

100%

Επισημαίνεται ότι στο Κριτήριο Κ2.3 θα συνεκτιμηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού από ανεξάρτητους
οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας ή/και από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες
υπηρείες ελέγχου της ποιότητας και αναγνωρισμένων ικανοτήτων από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα
κράτη.
Επίσης, όσον αφορά στο Κριτήριο Κ3, επισημαίνεται ότι αναλυτική αναφορά στη δομή της ομάδας Έργου
και των βιογραφικών τους δίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς, στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς,
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.
Η Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις τεχνικές προσφορές. Κάθε μέλος της Επιτροπής θα
βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 100 έως το 120 (σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα), κάθε
ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης. Προσφορά που σε ένα από τα
κριτήρια Κ1 (Κ1.1, Κ1.2), Κ2 (Κ2.1, Κ2.2 Κ2.3) και Κ3 (Κ3.1, Κ3.2, Κ3.3) της τεχνικής προσφοράς
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βαθμολογηθεί λιγότερο από εκατό (100) απορρίπτεται και δεν προχωρά στην περαιτέρω διαδικασία
αξιολόγησης.
Βαθμός κάθε κριτηρίου σε επίπεδο Επιτροπής (Κ1.1, Κ1.2, Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3, Κ3.1, Κ3.2, Κ3.3) είναι το
άθροισμα των βαθμών του συνόλου των μελών της Επιτροπής διαιρεμένου διά του αριθμού των μελών
της. Ο βαθμός αυτός πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και εξάγεται ο βαθμός
της προσφοράς για το συγκεκριμένο κριτήριο.
Το άθροισμα των βαθμών όλων των κριτηρίων δίνει τον Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς η
οποία προκύπτει από τον τύπο:
U τεχνικής = σ1.1xΚ1.2 + σ1.2xΚ1.2 + σ2.1xΚ2.1 + σ2.2xΚ2.2 + σ2.3xΚ2.3 + σ3.1xΚ3.1 + σ3.2xΚ3.2 +σ3.3xΚ3.3
Όπου:
 σ1.1, σ1.2, σ2.1, σ2.2, σ2.3, σ3.1, σ3.2 και σ3.3 είναι οι συντελεστές βαρύτητας των Κριτηρίων
Κ1.1, Κ1.2, Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3, Κ3.1, Κ3.2 και Κ3.3 αντίστοιχα.
 Κ1.1, Κ1.2, Κ2.1, Κ2.2, Κ2.3, Κ3.1, Κ3.2 και Κ3.3. είναι ο μέσος όρος των βαθμών κάθε κριτηρίου σε
επίπεδο Επιτροπής και βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της Προσφοράς κάθε
προσφέροντα.
Η μέγιστη βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς σύμφωνα με τον τύπο ανέρχεται στο 120.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της προσφερθείσας τιμής προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.
Προσφερθείσα τιμή
Λ =
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ 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. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με την υποβολή κατά το
στάδιο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των συμμετεχόντων στην
ένωση και με την υποβολή Ε–ΕΕΣ από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας προσφορές στο
πλαίσιο του διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται όλες.
Στο διαγωνισμό δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν είτε αυτόνομα είτε ως μέλη ένωσης εξωχώριες (offshore) εταιρίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.3310/2005, όπως ισχύει.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5.), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
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αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013
(ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «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
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής
Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Ο υποψήφιος χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγεγραμμένων Οικονομικών
Φορέων ως Χρηστών του ΕΣΗΔΗΣ (συνημμένο στο χώρο του παρόντος διαγωνισμού στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) και να αιτηθεί Βοήθεια στην Εκπαίδευση των Χρηστών. Επίσης, ο υποψήφιος
χρήστης μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) του ΕΣΗΔΗΣ.
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.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. Στην
περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Προσφοράς χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτικό από τον υποψήφιο,
υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 21 του ν. 4412/2016 υποβάλλονται τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία ως
διακριτά ηλεκτρονικά αρχεία χαρακτηριζόμενα ως εμπιστευτικά, δηλαδή, δεν επιτρέπεται ένα
ηλεκτρονικό αρχείο να περιλαμβάνει εμπιστευτικά και μη εμπιστευτικά στοιχεία.
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.
Ο ενιαίος ηλεκτρονικός φάκελος κάθε Προσφοράς περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα κάτωθι:
Υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» με το περιεχόμενο των
επιμέρους υποφακέλων Α’ και Β’
- Στον υποφάκελο Α’ με τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ο οποίος περιέχει, τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.4.3 της παρούσας ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
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- Στον υποφάκελο Β’ με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της Τεχνικής
Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 2.4.3
Υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» με το περιεχόμενο του επιμέρους υποφακέλου Γ
- Στον επιμέρους υποφάκελο Γ’ με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα στοιχεία
της Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνιζομένου, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην
παράγραφο 2.4.4
Για την διευκόλυνση της Επιτροπής, εντός κάθε επιμέρους υποφακέλου, δύναται να επισυνάπτεται
κατάλογος περιεχομένων εγγράφων, με αναφορά κάθε εγγράφου σύμφωνα με την περιγραφή και σειρά
(διάταξη) της Διακήρυξης.
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.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 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.
Τα έγγραφα του κυρίως φακέλου αλλά και όλων των επιμέρους Υποφακέλων των Προσφορών, τα οποία
ενδέχεται ή απαιτηθεί να υποβληθούν σε φυσική/έντυπη μορφή στην Αναθέτουσα Αρχή, για την
περίπτωση 3.1.2.1 της παρούσας, πρέπει να είναι σε κλειστούς φακέλους και απαραίτητα να φέρουν την
επωνυμία και τη διεύθυνση του διαγωνιζομένου (Οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, Ε-mail), καθώς
επίσης και τις ενδείξεις:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ»
Διαγωνισμός 02 / 2017
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 07/11/2017
Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ
Κοραή 4, Αθήνα, 105 64
Επωνυμία Διαγωνιζομένου :
Στοιχεία Εκπροσώπου:
Διεύθυνση Επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου και αριθμού τηλεομοιοτυπίας καθώς και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου):
Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3

Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016, α) το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Ειδικότερα :
α) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την
οικονομική κατάσταση, τις ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για διαδικασίες σύναψης
σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη
εκπλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.
Αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση (φέρει ημερομηνία υπογραφής εντός των τελευταίων 30
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών) του νομίμου
εκπροσώπου κάθε διαγωνιζομένου, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με το
τυποποιημένο έντυπο του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης
Ιανουαρίου 2016.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ότι οι σχετικοί λόγοι αποκλεισμού δεν
ισχύουν και ότι πληρούνται τα σχετικά κριτήρια επιλογής και παρέχει τις κατάλληλες πληροφορίες, όπως
απαιτείται, από την Αναθέτουσα Αρχή. Το ΕΕΕΣ προσδιορίζει τη δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι
υπεύθυνο για την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο
οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση, εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν
λόγω δικαιολογητικά.
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την Αναθέτουσα Αρχή.
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
Μέρος III. Λόγοι αποκλεισμού: Α. Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες Β. Λόγοι που
σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Γ. Λόγοι που σχετίζονται με
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και άλλοι λόγοι αποκλεισμού και
Δ. Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
Μέρος IV. Κριτήρια επιλογής: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής Α. Καταλληλότητα Β:
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Δ: Συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων.
Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.
Το ΕΕΕΣ λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των
πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός
φορέας πληροί τις αναγκαίες προϋποθέσεις.
Οι οικονομικοί φορείς/συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία
ΕΕΕΣ για τη συμπλήρωση του προτύπου ΕΕΕΣ, όπως αυτό έχει οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή στην
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παρούσα διακήρυξη (αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) και να το υποβάλουν με την
προσφορά τους συμπληρωμένο σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την παρούσα.
Επίσης, υποβάλλεται και το αντίστοιχο αρχείο XML.
Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) παρέχεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο
διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.
Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία ΕΕΕΣ είναι μία ηλεκτρονική αίτηση που διευκολύνει τη διαδικασία
δημιουργίας του εντύπου EEEΠ. Επομένως δεν αποθηκεύει δεδομένα. Το eΕΕΕΠ, ως έντυπο XML ή PDF,
πρέπει πάντα να αποθηκεύεται τοπικά στον υπολογιστή.
Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού επικουρικό αρχείο XML,
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε
μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους.
Ειδικότερα, για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ επισημαίνεται ότι : Το αρχείο
PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα
πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε
ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί
να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από
εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.
Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον ηλεκτρονικό χώρο του
διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το EΕΕΣ,
να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν στον διαγωνισμό και αναφέρονται στην
διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου
να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.
Το ΕΕΣΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται ψηφιακά από κάθε νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου, ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.),
τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Όταν ο υποψήφιος στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων (δάνεια χρηματοοικονομική ή/και τεχνική
επάρκεια), το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
Το πρότυπο ΕΕΕΣ που έχει διαμορφωθεί για τον παρόντα διαγωνισμό, βρίσκεται αναρτημένο στο χώρο
του διαγωνισμού σε μορφή PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και σε
μορφή αρχείου XML για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της
υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.
Πριν από την ανάθεση της σύμβασης ο προσφέρων, στον οποίο έχει αποφασιστεί η ανάθεση της
σύμβασης υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, και κατά
περίπτωση το άρθρο 80.
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω
δικαιολογητικά και το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
β) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος
Ι της παρούσας Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει, επιπλέον, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η
καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα
αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Στην ενότητα αυτή, ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει αναλυτικά την τεχνική του πρόταση για την
υλοποίηση του Έργου, τη μεθοδολογία υλοποίησής του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η πρόσβαση στα κριτήρια αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω
του ιστότοπου www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. (Παραρτήματα ΙΙ).
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 58 του ν. 4412/2016.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, και
υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα ενότητα και με την υποχρεωτική συμπλήρωση του
Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα V της διακήρυξης. Ειδικότερα :
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος, η οποία ταυτίζεται με τον Πίνακα που παρατίθεται στο Παράρτημα V. Στην συνέχεια, το
σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και
υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το
σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο
pdf.
Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος προσφέρει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα
Οικονομικής Προσφοράς θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης, δεν επιτρέπονται στην
Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα, ή επί του συνολικού τιμήματος
της Προσφοράς. Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί
να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω
ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3)
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που
προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς, για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος V, που
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων δεν μπορεί επί
ποινή αποκλεισμού να είναι ανώτερη του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου Έργου. Ως Οικονομική
Σελίδα 37

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»

Προσφορά νοείται το τελικό σύνολο του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα V.
Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α.
Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ΕΥΡΩ, ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα, ή με ρήτρα συναλλάγματος
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισημαίνεται ότι, εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, η προσφορά θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη. Τέλος, στην περίπτωση που η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης, τότε η
προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη, για τη σύγκριση των προσφορών.
Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της προκύπτουσας εξ’ αυτής
συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή μονάδας.
Σε περίπτωση που η προσφερόμενη οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το
αντικείμενο της Σύμβασης, εφαρμόζεται το άρ. 88 του ν. 4412/2016.
Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του
Αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του έργου, περιλαμβανομένων των υποχρεώσεων προς τρίτους
(Δημόσιο, Ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λ.π.), και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης του προσωπικού
που θα απασχολεί.
Η ως άνω αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και
έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και
παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και
όρους της Σύμβασης.
Εκτός από την ως άνω αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για όλες
τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου
σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του
Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του
συντελεστή ΦΠΑ, ο προαναφερόμενος ΦΠΑ λογίζεται ως ο αναλογούν ΦΠΑ.
Στην αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι
δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά:
Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς
και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.
Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς
τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.
Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές,
υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.

Επισημαίνεται ότι στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται οι κρατήσεις που αναφέρονται
αναλυτικά στο σημείο 5.1.2. της παρούσας.
Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκειται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Σε
περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται, κατά τη
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να
τους τροποποιήσουν.
Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή μέρος της μετά την κατάθεσή
της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και
ειδικότερα:
- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
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- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής (χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια).
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για
οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από το σύνολο των συνεργατών του Αναδόχου του
έργου.
Σε περίπτωση καθυστέρησης οριστικής παραλαβής των προβλεπόμενων από την Αναθέτουσα Αρχή με
υπαιτιότητα του Αναδόχου, η καθυστέρηση επιφέρει αναλογικά και την καθυστέρηση αποπληρωμής των
επόμενων δόσεων.
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, συνοδευόμενα από Πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων άνευ νομικής προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται
από κάθε ένα μέλος της ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να
υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης και με αναφορά στην
περιγραφή αυτή.
Δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (EKT), επισημαίνεται ότι, ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης που θα
συναφθεί, ο Ανάδοχος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν
έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην
Αναθέτουσα Αρχή.
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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97 ν.
4412/2016.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα
Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 ν. 4412/2016, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.2.1. (Δικαιούμενοι συμμετοχής), 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 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
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δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 92 έως 97, το άρθρο
100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή οι διευκρινίσεις δεν είναι αποδεκτές από την Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα
με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 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,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
2.4.7. Απόρριψη προσφορών ως απαράδεκτων
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

Σελίδα 40

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»

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:
 Α’ ΣΤΑΔΙΟ: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά ΣυμμετοχήςΤεχνική Προσφορά» την 08/11/2017και ώρα 10:00 ή σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή
την ορισθείσα ημέρα και ώρα λόγω απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απεργία,
έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση, θα διεξαχθεί σε οριζόμενη
ημερομηνία από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
 Β’ ΣΤΑΔΙΟ: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή,



Γ’ ΣΤΑΔΙΟ: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης»,
κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου.
β) Στη συνέχεια, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με
τους όρους των εγγράφων της σύμβασης, ως ακολούθως :
3.1.2.1. Α’ ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά»
Η αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την απαιτούμενη από το
σύστημα διαδικασία, από το αρμόδιο πιστοποιημένο στο σύστημα συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών, Επιτροπή Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της Αναθέτουσας
Αρχής. Ειδικότερα:


Την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και
ώρα 10:00 αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά οι (υπο)φάκελοι «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική
Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο
αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό
μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.
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Εάν η αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την ορισθείσα ημέρα και ώρα λόγω
απρόβλεπτου γεγονότος (βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., απεργία, έκτακτοι υπηρεσιακοί λόγοι κ.λ.π), αυτή
θα διεξαχθεί σε οριζόμενη ημερομηνία από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση μέσω
του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ. ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο όλους τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, για
την αναβολή και την νέα ημερομηνία και ώρα της διενέργειας. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή
αποσφράγισης προσφορών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της
προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών.
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Αμέσως μετά την ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
Παράλληλα, η Επιτροπή Διαγωνισμού παραλαμβάνει τους σφραγισμένους φακέλους με τα
απαιτούμενα σε έντυπη μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην
Αναθέτουσα Αρχή από τους συμμετέχοντες. Αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και τον
υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» και ελέγχει τα κατά περίπτωση
δικαιολογητικά. Επί πλέον προβαίνει σε αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων
προσφορών με τα έντυπα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί, μονογράφει και σφραγίζει τα
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η προσφορά
απορρίπτεται.
Ο (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίζεται κατά το στάδιο
αυτό.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει ως προς την εγκυρότητα και πληρότητά τους, τα
δικαιολογητικά συμμετοχής και απορρίπτει από την περαιτέρω αξιολόγηση τις προσφορές που
δεν πληρούν τους όρους της προκήρυξης και τις κείμενες διατάξεις.
Ακολούθως, η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές των υποψηφίων των
οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
συμμετοχής.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού απορρίπτει τις προσφορές με ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα
υποβληθέντα στοιχεία δεν ικανοποιούν τους σχετικούς όρους της παρούσας Προκήρυξης.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος από την Αναθέτουσα
Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης από το σύστημα
εφαρμογής, στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων ή
συμπληρώσεων επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού αξιολογεί κάθε μία από τις προσφορές βαθμολογώντας σύμφωνα τα
επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης. Η βαθμολογία που δίνεται σε καθένα κριτήριο σταθμίζεται με
τον προκαθορισμένο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου (βλ. «ΠΙΝΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» σημείο 2.3.1. της παρούσας) και εξάγεται η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ κάθε
προσφοράς (από το άθροισμα βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον Συντελεστή Βαρύτητας του
κριτηρίου).
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου καθορίζεται σε βαθμούς 100, για τις περιπτώσεις που καλύπτονται
ακριβώς οι απαιτήσεις της προκήρυξης.
Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι
απαιτήσεις της προκήρυξης.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους
συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, επί την βαθμολογία του.
Σελίδα 42

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»







Η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση
το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης
Η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει και υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά (σταδίου α και β με τα
αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου) προς έγκριση στο αποφαινόμενο όργανο την Αναθέτουσας
Αρχής και την έκδοση απόφασης.
Η απόφαση με επισυναπτόμενα τα σχετικά πρακτικά αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και
αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (ηλεκτρονικό μήνυμα).

3.1.2.2. Β’ ΣΤΑΔΙΟ – Ηλεκτρονική αποσφράγιση (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»
i.

Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το ανωτέρω στάδιο ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή
η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.
Στους συμμετέχοντες που δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της
Αναθέτουσας Αρχής, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
ενημέρωση για την καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας της ηλεκτρονικής αποσφράγισης
των οικονομικών προσφορών.
ii. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει την καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, στην ηλεκτρονική
αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον
πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.
iii. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στην αποσφράγιση του υπο(φακελου) «Οικονομική
προσφορά» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί στο προηγούμενο στάδιο. Προβαίνει στην
αντιπαραβολή των ηλεκτρονικά κατατεθειμένων προσφορών με τα έντυπα δικαιολογητικά που έχουν
προσκομισθεί, μονογράφει και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Σε
περίπτωση μη ταύτισης των δύο, η προσφορά απορρίπτεται.
iv. Ακολούθως η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών οι
οποίες ελέγχονται έναντι των όρων της προκήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με
βάση το κριτήριο ανάθεσης.
Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης
σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της προσφερθείσας τιμής προς
την Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Προσφερθείσα τιμή
Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς
Σε περίπτωση ισοβαθμίας του λόγου Λ μεταξύ δύο προσφορών (ισοδύναμες προσφορές) θα επιλεγεί
η προσφορά εκείνη που έχει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στην τεχνική προσφορά, ο Ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση που
πραγματοποιείται ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που
ισοβαθμούν.
v. Εάν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τις υπηρεσίες, η Επιτροπή
Διαγωνισμού απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή που προτείνουν στην
προσφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την
Λ

=
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κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
vi. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται αιτιολογημένα, με ξεχωριστό πρακτικό επί
της αποδοχής ή μη των οικονομικών προσφορών, της τελικής βαθμολογικής κατάταξης των
υποψηφίων βάσει του κριτηρίου ανάθεσης (σύνταξη πίνακα κατάταξης) και της ανάδειξης του
προσωρινού Ανάδοχου του έργου.
vii. Το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για
τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης. Η απόφαση με επισυναπτόμενα τα σχετικά
πρακτικά αναρτάται ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ και αποστέλλεται σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση
(ηλεκτρονικό μήνυμα).
viii. Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
ix. Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Η Διαδικασία της αποσφράγισης του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και της ανάδειξης
Αναδόχου έχει ως ακολούθως :
Γ’ ΣΤΑΔΙΟ - Αποσφράγιση φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»– Διαδικασία ανάδειξης Αναδόχου
– Κατακύρωση
i.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό Ανάδοχο»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο του ν. 4412/2016, και τον καλεί να
υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, 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, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.
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.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά προσκομίζονται επίσης και σε έντυπη μορφή από τον προσφέροντα εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα
κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ.ΕΣ., όπου και
πρωτοκολλούνται, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης - να μην
ανοιχθεί στο γραφείο πρωτοκόλλου» και με αναφορά στον τίτλο και τον αριθμό του Διαγωνισμού (με
έγγραφο του προσφέροντα όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά).
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Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», που έχουν υποβληθεί από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης
προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία
είναι εκείνα που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
ii. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» γίνεται δύο (2) εργάσιμες
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική
ηλεκτρονική ειδοποίηση (με χρήση του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) των συμμετεχόντων που δικαιούνται
να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν.
Η αποσφράγιση γίνεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.
iii. Στην συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προχωρά στην αποσφράγιση του φακέλου με τα
δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατατέθηκαν σε έντυπη μορφή. Προβαίνει στην αντιπαραβολή των
ηλεκτρονικά κατατεθειμένων δικαιολογητικών με τα έντυπα που έχουν προσκομισθεί, μονογράφει
και σφραγίζει το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση μη ταύτισης των
δύο, η προσφορά απορρίπτεται.
iv. Αν μετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό Ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την
κοινοποίηση σχετικής ειδοποίησής του μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί αιτιολογημένα
να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
v. Ο προσωρινός Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
a. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
b. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
c. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το σημείο 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
vi. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός Ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
vii. 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 επιλογής
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.2. Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής της
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
viii. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από
την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη
ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού Αναδόχου ως εκπτώτου.
ix. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
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3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό Ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4..
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό Ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2.
Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον Ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός
προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό
έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία.

3.4.1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ΠΔ 39/2017 ΦΕΚ 64/α/452017, κάθε ενδιαφερόμενος,
ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου 4412/2016 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, υποχρεούται, πριν
από την υποβολή των προβλεπομένων στον Τίτλο 3 του ανωτέρω νόμου ενδίκων βοηθημάτων, να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ (Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) κατά της
σχετικής πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016).
Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων
του Τίτλου 3 του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των
αναθετουσών αρχών (άρθρο 360 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων
της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την
προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1 (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016).
Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362 παρ. 4 ν.
4412/2016).
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται υποχρεωτικά με τη χρήση τυποποιημένου εντύπου (άρθρο 8 παρ.2
του π.δ. 39/2017, άρθρο 362 παρ.2 του ν. 4412/2016) στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού και
κοινοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ΑΕΠΠ (άρθρο 8 παρ.3 του π.δ. 39/2017).
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής μέσω
της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.
3.4.2. 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
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(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα, 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 (άρθρο 361 παρ. 2 ν.
4412/2016).
3.4.3. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 366.
3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η Αναθέτουσα Αρχή 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 Διαγωνισμού.
Ειδικότερα, η δυνατότητα προβλέπεται για τους εξής λόγους:
α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας και τα έγγραφα της σύμβασης και
β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης.
Επίσης, ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς
αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου (ήτοι της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού) στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,
β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουοα αρχή ή τον
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι
δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,
δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,
ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, μετά τη λήξη και του ανώτατου
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς,
στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας
του περιβάλλοντος.
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η
Αναθέτουσα Αρχή 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.
4.1

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από τον
συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον Ανάδοχο εγγύηση προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
4 του ν. 4412/2016 και τους όρους της ενότητας 2.1.5. της παρούσας που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ
του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.
Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.2

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, του ν. 4314/2014, οι όροι
της παρούσας διακήρυξης και, συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας.
4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού 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 σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.4 Εκπροσώπηση Αναδόχου
Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’
εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί
πλέον, πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του
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Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει
μόνο μετά από την έγγραφη αποδοχή της.
Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, εξουσιοδοτημένοι να
τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για λογαριασμό του
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε
συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής.
4.5

Λοιποί όροι – Αρμόδια Δικαστήρια

Οι διαφορές που τυχόν προκύψουν από τον διαγωνισμό θα επιλύονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια
δικαστήρια των Αθηνών.
Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά ισχύος των εγγράφων της
σύμβασης του έργου ορίζεται ως εξής:
i. Σύμβαση
ii. Διακήρυξη
iii. Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
iv. Οικονομική Προσφορά Αναδόχου
Γίνεται μνεία ότι η παρούσα διακήρυξη συνοδεύεται από Σχέδιο Σύμβασης, τους όρους της οποίας ο
υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα με μόνη την υποβολή της προσφοράς του στο
διαγωνισμό, καθώς και από τα Παραρτήματα Ι έως VI τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
4.6

Υπεργολαβία

4.6.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.
4.6.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα
Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.
4.6.3. Σε περίπτωση που ο Διαγωνιζόμενος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την
υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να δηλώσει στο ΕΕΣΣ τον υπεργολάβο και το
μέρος του έργου που θα του ανατεθεί και θα συνυποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε υπεργολάβου με
την οποία αναλαμβάνει τη δέσμευση να υλοποιήσει το ποσοστό/μέρος του έργου που αναφέρεται, όπως
περιγράφεται στην προσφορά του υποψηφίου, εφόσον του ανατεθεί το Έργο.
4.6.4. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τον/τους
υπεργολάβο/ους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της
παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο Ανάδοχος
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Υπεργολάβος που συμμετέχει σε μία
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προσφορά δεν μπορεί να συμμετάσχει και σε άλλη προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού όλων των
προσφορών στις οποίες συμμετέχει.
Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται
του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 131
του ν. 4412/2016.
4.7

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της σύμβασης
δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των νομίμων
εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Δηλώνεται ρητώς, ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε περίπτωση
τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν είναι
επιλέξιμες. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου και την ενημέρωση της
αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.
Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και το
οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.
4.8

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 133 του ν.
4412/2016 (Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης), εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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,
4.8.2. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής
εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και
οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο
εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων
της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε
αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης, σε περίπτωση
συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ κάποιου εκ των μελών που απαρτίζουν τον
Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η
οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις
ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από
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μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ
της Αναθέτουσας Αρχής και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
4.8.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως
των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
4.8.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν
άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία
λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως
προβλέπεται παραπάνω.
4.8.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν
συμβατικό τίμημα, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρ. 5.2.1 της
παρούσας διακήρυξης.
4.8.6 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα Μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
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5.
5.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του
Έργου, θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού πέντε τοις εκατό (5) % της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ.
δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας.
β) Πληρωμή 25% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων της Α’ Φάσης.
γ) Πληρωμή 20% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων της Β’ Φάσης.
δ) Πληρωμή 30% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την οριστική
παραλαβή των Παραδοτέων της Γ’ Φάσης.
ε) Πληρωμή 20%/Αποπληρωμή της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της Δ’ Φάσης και κατά επέκταση με την ολοκλήρωση της
σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης και
Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και της έγκρισης αυτού από την Υπηρεσία.
Σε περίπτωση καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής των προβλεπόμενων παραδοτέων από την
Αναθέτουσα Αρχή με υπαιτιότητα του Αναδόχου, η καθυστέρηση επιφέρει αναλογικά και την
καθυστέρηση αποπληρωμής των επόμενων δόσεων.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως
μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής 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, σύμφωνα
με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 απόφασης, το οποίο θα παραμένει
σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
Η προκαταβολή και οι τόκοι αυτής, θα συμψηφιστούν αναλογικά κατά τις τμηματικές απολογιστικές
πληρωμές. Η απόσβεση της προκαταβολής και η επιστροφή της εγγύησης προκαταβολής
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και τον τρόπο που ορίζει η
Αναθέτουσα Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή.
Ειδικότερα, η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται
από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, συνοδευόμενα από Πιστοποιητικό φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα εκτός Ελλάδος με την οποία
έχει συναφθεί Διακρατική Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, θα πρέπει να προσκομίσει το σχετικό
έντυπο «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς
τους φόρους επί του εισοδήματος» επικυρωμένο από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της ένωσης
χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην
τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
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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. για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων
και κρατήσεων, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται
σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016.
γ) 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού της αμοιβής.
Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε
περίπτωση αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.
5.1.3. Δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (EKT), επισημαίνεται ότι, ο Ανάδοχος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η
πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα
χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή, το οποίο θα συμφωνείται ρητά στο
πλαίσιο της σύμβασης που θα συναφθεί.
5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 203 του ν. 4412/2016, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν 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
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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 Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74
του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 218 του ν. 4412/2016.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης 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 σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο
έκπτωτο.
Σε περίπτωση ένωσης οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης

Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις) και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων
– Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016,
για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής,
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική
προσφυγή.
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6.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την αρμόδια
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου, (Ε.Π.Π.Ε.) η οποία θα οριστεί με απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο σημείο 6.3 κατωτέρω, και η οποία θα εισηγείται
στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από της υπογραφής της Σύμβασης. Για τα επιμέρους
στάδια παροχής υπηρεσιών ή υποβολής των παραδοτέων και συγκεκριμένα : α) Συλλογή υφιστάμενης
νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση β) Αξιολόγηση γ) Εκπόνηση Διοικητικής
Κωδικοποίησης δ) Νομοθετική Κωδικοποίηση, .ορίζονται τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες ως εξής:
ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ-ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Α. Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας
ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση
Β. Αξιολόγηση
Γ. Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης
Δ. Νομοθετική Κωδικοποίηση

με

Α. Εντός 6 μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης
Β. Εντός μηνός από την παρέλευση της
προηγούμενης Φάσης
Γ. Εντός 6 Μηνών από την παρέλευση της
προηγούμενης Φάσης
Δ. Εντός 5 Μηνών από την παρέλευση της
προηγούμενης Φάσης

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του `Αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 (παρ.1γ, 2 και 4) του ν.
4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε δύνανται να επιβληθούν εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), η οποία αναφέρεται και στο σημείο 6.1 ανωτέρω, ,
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, αλλά και την παρ. 5 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016, και είναι αρμόδια για την παραλαβή (τμηματικές και οριστική) των
παραδοτέων και την υποβολή προς έγκριση των πρακτικών της στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
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Αρχής.
Έργο της Επιτροπής θα είναι το περιγραφησόμενο στην απόφαση συγκρότησής της και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, σημείο Α.6 της παρούσας.
6.4

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών
ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι
μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε Ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Εσωτερικών / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΣ στο πλαίσιο του Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»
Διεύθυνση: Κοραή 4, 105 64 Αθήνα, 2ος Όροφος
Πληροφορίες: Ε. Μάμαλη, Β. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνο: 213 1501460, -466, -451
Fax : 213 1501 499
E-mail: epitelikiypes@mou.gr, emamali@mou.gr, vtriantafillou@mou.gr
Α.2. Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Εσωτερικών, έχει ως αποστολή την
υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση
και εξειδίκευση των αναγκών στο σύνολο των τομέων πολιτικής του Υπουργείου και την ενίσχυση της
διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων σε σχέση με τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα (ΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ). Ειδικότερα, έχει την
αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών του Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης,
της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων
προγραμμάτων.
Α.3. Οργανωτική δομή της Αναθέτουσας Αρχής.
Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας
Εσωτερικών για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, διαρθρώνεται σε τέσσερις Μονάδες, σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 85334/EΥΘΥ717/15 (ΦΕΚ 1825 Β/24-8-15) ΚΥΑ και την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου
του άρθρου 2 που αφορούσε στην κατάργηση της «Μονάδας Α2» (ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 81 ΤΟΥ Ν. 4375/16, ΦΕΚ-51 Α/3-4-16), ως εξής:
Μονάδα Α1: Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για το ΕΣΠΑ 2014-2020, Σχεδιασμού Δράσεων και Συνολικής
Παρακολούθησης
ΜΟΝΑΔΑ Β1: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων - τομέας Εσωτερικών και τομέας Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής
ΜΟΝΑΔΑ Β2: Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων - τομέας Ισότητας των Φύλων
ΜΟΝΑΔΑ Γ: Μονάδα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.
Α.4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Υπουργείο Εσωτερικών θα αξιοποιήσει τα νομικά και τεχνικά πρότυπα και τις διαδικασίες που θα
προκύψουν με την υλοποίηση του παρόντος Έργου, τα οποία αναμένεται να είναι αξιοποιήσιμα και
συμβατά με το γενικότερο πλαίσιο κωδικοποιήσεων του έργου της «Εθνικής Πύλης για την Κωδικοποίηση
και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας» του Υπουργείου της Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
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Στόχος του Έργου είναι η συγκέντρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε θεματικούς άξονες, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται στο σημείο Α.4.1.1 , καθώς και η υποβολή προτάσεων για την αντίστοιχη
νομοθετική κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.
Μ’ αυτόν τον τρόπο, θα διασφαλιστεί η διευκόλυνση των διοικητικών οργάνων κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους, η συνεχής τεχνογνωσία των υπαλλήλων των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, η άμεση και εύληπτη
πρόσβαση του πολίτη στην υπάρχουσα νομοθεσία που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, η διασφάλιση των
αρχών της νομιμότητας, του δικαίου και εντέλει, η εμπέδωση της αρχής του κράτους δικαίου.
Τέλος, στόχος της παρούσας Πράξης είναι η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της
υφιστάμενης νομοθεσίας, καθώς βασικός στόχος της Αναθέτουσας Αρχής για το εν λόγω έργο, είναι η
διαρκής ενημέρωση και επικαιροποίησή της.
Ενδεικτικά, θα προχωρήσει σε :


ενοποίηση των διάσπαρτων ρυθμιστικών κανόνων και καταπολέμηση της πολυνομίας
/ομαδοποίηση ομοειδών διατάξεων που ανήκουν σε μία θεματική ενότητα



απλοποίηση της υπάρχουσας νομοθεσίας



απαλοιφή όσων διατάξεων έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, τηρουμένων των αρχών της καλής
νομοθέτησης, με ρητές αναφορές σε περιπτώσεις που ήδη έχει εφαρμοσθεί η κατάργηση



αξιοποίηση και επικαιροποίηση του Έργου «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης»

 προτάσεις για νομοθετική κωδικοποίηση, δηλαδή πρόταση για αναδιάρθρωση των διατάξεων
 ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τη συγκέντρωση της νομοθεσίας σε κάθε θεματικό άξονα θα εξεταστεί, καταρχήν, το σχετικό υλικό που
έχει συγκεντρωθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κώδικα Διαρκούς Νομοθεσίας «Ραπτάρχη»,
ethemis.gov.gr.
Ενδεικτικά ως πηγές του εν λόγω Έργου αναφέρονται τα : ΝΟΜΟΣ-Βάση Νομικών Δεδομένων, Νομοτέλεια,
Κώδικας Νομικού Βήματος κλπ.
Επισημαίνεται ότι, για το οποιοδήποτε πόνημα που αφορά σε κωδικοποίηση νομοθεσίας, ακολουθείται το
Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Α.4.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Α.4.1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η κωδικοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού
πλαισίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού).
Συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης αυτής είναι η άρση των ασαφειών του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την αυτοδιοίκηση. Με την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η θέση των Ο.Τ.Α.
στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι
που επιτάσσει άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της
κωδικοποίησης θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν σε όλο το φάσμα της οργάνωσης και
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα, αναφέρονται:
α) Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να άρει τις ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αυτοδιοίκηση. Ο
Ενιαίος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναβαθμίσει περαιτέρω τη θέση των Ο.Τ.Α. στο πολιτικόδιοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που επιτάσσει
άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της κωδικοποίησης θα
περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν όλο το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
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β) Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα θεμελιώδη οργανικά νομοθετήματα που καθορίζουν τόσο τις πηγές των εσόδων της ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όσο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους ,ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας
του 1950 (Β.Δ. της 24-/9/20-/10-/1958 και Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 κ.λπ.. ) και όπως είναι φυσικό έχουν,
έως σήμερα, υποστεί πολυπληθείς και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις.
Αντίστοιχες παθογένειες μπορούν να ανιχνευθούν σχεδόν για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τα έσοδα των ΟΤΑ, καθότι αυτό χαρακτηρίζεται, ως επί το πλείστον, από κατακερματισμό,
επικαλύψεις και παρωχημένες προβλέψεις που χρήζουν λεκτικής και ρυθμιστικής επικαιροποίησης. Εν
όψει των ανωτέρω, καθίσταται προφανής και επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής κωδικοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα έσοδα των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού να καταστεί, περισσότερο λειτουργικό, εύληπτο και προσιτό στους δημόσιους λειτουργούς, τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.
γ) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πολυδιάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο και η ψήφιση πλείστων νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια
επιβάλλει ως αναγκαιότητα την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα προσωπικού των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα επιτευχθεί και η
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για πολλά θέματα που αφορούν στους υπαλλήλους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
δ) Διαμόρφωση προσοντολογίου - κλαδολογίου του προσωπικού των ΟΤΑ Α' βαθμού. Καθορισμός
κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων διορισμού.
Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων σχετικών με τα προσόντα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
ε) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.
Οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις θεμάτων σχέσεων Κράτους – Πολίτη και οι συνεχείς τροποποιήσεις των
διατάξεων σχετικά με τους νόμους που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο έχουν καταστήσει δυσχερή την
ανεύρεση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Προκύπτει επομένως η ανάγκη της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης, με την απαλοιφή όσων έχουν καταργηθεί και την
αναδιατύπωση των ισχυουσών διατάξεων.
στ) Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων. Στην προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» υλοποιήθηκε η Πράξη
«Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον Τομέα της
Ισότητας των Φύλων», η οποία αφορούσε κυρίως στην καταγραφή και συγκέντρωση των τότε ισχυουσών
νομοθετημάτων. Κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός της εν λόγω Πράξης με τις νέες
διατάξεις και νόμους που έχουν εντωμεταξύ ψηφισθεί, καθώς και η μετεξέλιξή τους σε μηχαναγνώσιμη
μορφή.
Α.4.1.2 Το ειδικότερο αντικείμενο της Σύμβασης αναλύεται ως εξής:
(I)Απαιτήσεις,(II) Τεχνικές Προδιαγραφές / Μεθοδολογία, (III)Ορισμός λέξεων-κλειδιών αι IV) Σχέδιο
κωδικοποιημένου νόμου.
(Ι) Απαιτήσεις
Η αναλυτική διάρθρωση των θεματικών ενοτήτων αφορά σε:


Διαμόρφωση ενιαίου Πλαισίου κωδικοποίησης Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Δήμων και Περιφερειών.
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Διαμόρφωση ενιαίου Πλαισίου κωδικοποίησης Κατάστασης Υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού.



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



Κωδικοποίηση νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.

 Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων.
Η επιμέρους ανάλυση των ανωτέρω θεματικών ενοτήτων προς τις υποενότητες και εν τέλει προς τα
ειδικότερα λήμματα, οφείλει να είναι υπό την μορφή δένδρου (Τόμος>Κεφάλαια>Θέματα).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ:
Α. Διοικητική Νομοθεσία – Δημόσιοι Υπάλληλοι
Α.1.Περιφέρειες
(γενικές διατάξεις, μεταφορά θέσεων, συμβούλια περιφερειών, περιφερειακά ταμεία)
Β. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
(γενικές διατάξεις)
Γ. Νομαρχίες
(Νομάρχες, επαρχίες, διοικητική διαίρεση, νομαρχιακά συμβούλια, νομαρχιακά ταμεία, επιτροπές
τοπωνυμίων, Νομαρχία Αττικής),
Δ. Δήμοι και Κοινότητες- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Δ.1. Τοπική Αυτοδιοίκηση
(δημοτικός και κοινοτικός κώδικας , δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, ένωση δήμων και κοινοτήτων, βιβλία
δήμων και κοινοτήτων, διοίκηση πρωτεύουσας, μουσουλμανικές κοινότητες, ισραηλιτικές κοινότητες,
κτηματολόγια δήμων και κοινοτήτων, διαφημίσεις, διάφοροι νόμοι).
Δ.2. Προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων
(δημοτικοί και κοινοτικοί άρχοντες, κατάσταση δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, σύνταξη δημοτικών
και κοινοτικών υπαλλήλων, ταμείο ασφαλίσεως δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων – ταμείο υγείας
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, ασφάλιση στο ΙΚΑ δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων,
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου)
Δ.3. Μητρώα Δημοτών
(δημοτικοί στρατολόγοι, μητρώα αρρένων, δημοτολόγια)
Δ.4. Νομικά Πρόσωπα και Εκμεταλλεύσεις
(βοσκότοποι, κοινοτικά δάση ,κοιμητήρια, σφαγεία) δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα –(ιδρύματα
,δημοτικές επιχειρήσεις)
Δ.5. Έργα και Προμήθειες Δήμων και Κοινοτήτων
(γενικές διατάξεις, απαλλοτριώσεις για δημοτικά και κοινοτικά έργα, διάφορες διατάξεις)
Δ.6. Οικονομική Διοίκηση
(έσοδα δήμων και κοινοτήτων, βεβαίωση και είσπραξη εσόδων, φορολογικές διαφορές, οικονομική
διοίκηση και λογιστικό, ταμειακή υπηρεσία, περιουσία δήμων και κοινοτήτων, διάφοροι νόμοι).
Δ.7. Αστική και Δημοτική Κατάσταση
(υιοθεσία, ληξιαρχεία – ληξιαρχικές πράξεις, δημοτολόγια, μεταδημότευση, σύμφωνο συμβίωσης)
(ΙΙ) Τεχνικές Προδιαγραφές / Μεθοδολογία.
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Το Έργο του Αναδόχου περιλαμβάνει συγκέντρωση και καταγραφή της σχετικής με την κωδικοποίηση ύλης,
δηλαδή τις νομοθετικές ή/και κανονιστικές πράξεις και την ταυτόχρονη ομαδοποίησή τους στις διάφορες
θεματικές ενότητες όπως ορίζονται ως ανωτέρω. Παράλληλα, πρέπει να καταρτιστεί ένα προσχέδιο
κώδικα, το διάγραμμα του οποίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, με την πρόσοδο
της εργασίας και πρέπει να παρατίθενται και να διατηρούνται κατά τρόπο εμφανή, οι πιθανές
τροποποιήσεις – προσθήκες, διαγραφές, αναδιαρθρώσεις κειμένου. Επίσης, αναλόγως, πρέπει να υπάρξει
η σχετική πρόβλεψη για πιθανές αλλαγές που μπορεί να ακολουθήσουν μετά την παράδοση και του
τελικού παραδοτέου από τον Ανάδοχο, καθώς η μετέπειτα αξιοποίηση του παρόντος Έργου αποτελεί πάγια
ανάγκη για την Αναθέτουσα Αρχή και το Υπουργείο Εσωτερικών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, κρίνεται αναγκαίος ο
ενστερνισμός της μεθοδολογίας του Έργου του «Ραπτάρχη», ώστε κάθε «νέο» άρθρο που προστίθεται
στην υπάρχουσα νομοθεσία να τοποθετείται ανάλογα με την επίδρασή του ως τροποποίηση παλαιότερου
υπάρχοντος, αποκάθαρση ή κάτι άλλο, δηλαδή να δίνεται ο συσχετισμός και η επίδραση του νέου Νόμου
ή/και άρθρου με τον προϋπάρχοντα.
Τα παραδοτέα του Αναδόχου θα πρέπει να συνδεθούν με μορφή λεκτικών αναζητήσεων, ώστε το ανάλογο
λήμμα να μεταφέρει τον χρήστη στο πλήρες κείμενο.
Η οντολογία με βάση την οποία θα γίνει ταξινόμηση και ο χαρακτηρισμός των κειμένων περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα VIII.
Ο Ανάδοχος καλείται να προχωρήσει στην εξειδικευμένη επέκταση της Οντολογίας που αφορούν το
κανονιστικό πλαίσιο των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σύμφωνα με τα πρότυπα της ανωτέρω οντολογίας που
βασίζεται στα (Euvoc, ELI, AKOMA NTOSO, CPOV της ΕΕ), όπου οι οριζόμενες έννοιες ομάδες
μεταδεδομένων πρέπει να εμπεριέχουν κατ’ ελάχιστον τα εξής:
Α. Μεταδεδομένα Κωδικοποίησης:
(Τίτλος νομοθετήματος, Αριθμός, Έκδοση, Ημερομηνία έκδοσης, Ημερομηνία έναρξης ισχύος,
Ημερομηνία λήξης ισχύος, Θεματική περιοχή, Υποδιαιρέσεις θεματικών περιοχών, Είδος
κωδικοποίησης (πχ Διοικητική, Νομοθετική, Αναμόρφωση Δικαίου, κλπ), Γλώσσα, Δικαιοδοσία,
Φορέας, Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, Εξουσιοδοτήσεις, Χρηματοδότηση, Νομοθετήματα που
κωδικοποιούνται, Νομοθετήματα που αναφέρονται και συσχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο,
Λέξεις – Φράσεις κλειδιά)
Β. Μεταδεδομένα Νομοθετήματος:
(Τίτλος νομοθετήματος, Αριθμός, Έκδοση, Αριθμός ΦΕΚ, Ημερομηνία ΦΕΚ, Ημερομηνία έκδοσης,
Ημερομηνία έναρξης ισχύος, Ημερομηνία λήξης ισχύος, Θεματική περιοχή, Υποδιαιρέσεις
θεματικών περιοχών, Γλώσσα, Δικαιοδοσία, Φορέας, Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής,
Εξουσιοδοτήσεις, Είδος (Νόμος, ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, ΠΝΠ), Διατάξεις (έχοντας υπόψη), Υποδιαίρεση
κειμένου (Βιβλίο – Μέρος – Τμήμα – Κεφάλαιο – Άρθρο – Παράγραφος), Αριθμός υποδιαίρεσης,
Διάταξη που τροποποιείται, Είδος τροποποίησης (σε επίπεδο υποδιαίρεσης) (Αντικατάσταση –
Προσθήκη – Κατάργηση – Ερμηνεία – Κατ’ εξουσιοδότησιν νομοθετήματα – Λοιποί συσχετισμοί),
Υπογράφοντες, Καθεστώς ισχύος κειμένου (ερμηνευτικά σχόλια ισχύος κειμένου), Λέξεις –
φράσεις κλειδιά, Συνοδευτικά έγγραφα (πχ αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων,
έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης, αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής των ρυθμίσεων).
Ο Ανάδοχος θα εξειδικεύσει τις θεματικές που αφορούν την κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου των
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, με βάση την περιγραφή της οντολογίας
που είναι δημοσιευμένη στο http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/. Η θεματική θα επεκτείνει
την εξειδίκευση subject division της συγκεκριμένης οντολογίας.
Όλα τα παραδοτέα του Αναδόχου, εκτός των άλλων μορφών που θα παραδοθούν, θα πρέπει να δοθούν
σε μορφή RDF που θα είναι απολύτως συμβατή με τη συγκεκριμένη οντολογία και την υλοποίηση του ELI
της προς επεξεργασίας νομοθεσίας.
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Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να δημιουργήσει εύχρηστα εργαλεία ανοιχτού
λογισμικού που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή για αξιολόγηση με όλη τη σχετική τεκμηρίωση.
Σε περίπτωση που η RDF περιγραφή δεν είναι απόλυτα συμβατή με τη συγκεκριμένη οντολογία το
παραδοτέο θα πρέπει να επανυποβληθεί για να ελεγχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών πρέπει να παραδώσει μια συνοπτική παρουσίαση
των κυριότερων ευρημάτων καθώς και το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή (RDF περιγραφή των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων που αφορούν στην
νομοθεσία του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού ).
(III) Ορισμός λέξεων-κλειδιών.
Για κάθε κείμενο της συγκεντρωθείσας ύλης που θα επεξεργάζεται, ο Ανάδοχος θα ορίζει λέξεις-κλειδιά,
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την εισαγωγή του στην Εθνική Πύλη για την κωδικοποίηση και
αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας και την επέκταση του καθολικού θεματικού ευρετηρίου.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει το σύνολο του υλικού σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή, συστηματικά επεξεργασμένο, διαρθρωμένο και ταξινομημένο ανά θεματικά πεδία,
διαδικασίες κλπ., επιστημονικά επιμελημένο για την παρουσίαση (περιλήψεις, λέξεις κλειδιά κλπ.) και τη
συσχέτισή του και τεχνικά επεξεργασμένο και μορφοποιημένο ώστε να μπορεί να εισαχθεί στην Εθνική
Πύλη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας, ως περιεχόμενο αυτής,
λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του Ραπτάρχη, αλλά και την οντολογία (σε αρχείο τύπου rdf). Θα πρέπει
να είναι εμφανής η συσχέτιση του παραγόμενου κωδικοποιημένου κειμένου με τα επιμέρους
νομοθετήματα.
(IV) Σχέδιο κωδικοποιημένου νόμου.
Ο Ανάδοχος θα παραδώσει πλήρες σχέδιο πρότασης Νόμου για το νέο ολοκληρωμένο θεσμικό και
νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για ένταξη στο portal της
Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας (μοντέλο δεδομένων και
Μεταδεδομένων για την περιγραφή και τον χαρακτηρισμό των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων
λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του Ραπτάρχη, αλλά και την οντολογία σε αρχείο τύπου rdf).
Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών πρέπει να παραδώσει μια συνοπτική παρουσίαση
των κυριότερων ευρημάτων καθώς και το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική
επεξεργάσιμη μορφή (RDF περιγραφή των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων που αφορούν στην
νομοθεσία του κανονιστικού πλαισίου των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού).
Επισημαίνεται ότι στο τέλος, ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό και θα υλοποιήσει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική διαδικασία.
A.4.2 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ/ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Φάση Α: Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση
Α1. Υφιστάμενες διατάξεις Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α2 Υφιστάμενη νομοθεσία εσόδων Δήμων και Περιφερειών
Α3. Υφιστάμενη νομοθεσία περί της κατάστασης υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού
Α4. Υφιστάμενη νομοθεσία για το Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο προσωπικού ΟΤΑ Α' βαθμού
Α5. Υφιστάμενη νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης
Α6. Επικαιροποιημένη Κωδικοποίηση για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο 2013
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Α7. Μελέτη-πρόταση για Θεματικό Ευρετήριο της Εθνικής Πύλης του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, όπως περιγράφεται στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί
Φάση Β: Αξιολόγηση
Β1 .Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Κανονιστικού Πλαισίου των ΟΤΑ α’ και Β’ βαθμού
Β2. Εντοπισμός ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων ή μη λειτουργικών διατάξεων με κριτήριο τη
νομική αρτιότητα και τη συμβατότητα με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο
Φάση Γ: Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης
Γ1. Εκπόνηση σχεδίου διοικητικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό
πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γ2. Διοικητική κωδικοποίηση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και την αναλυτική διάρθρωση αυτών
Γ3. Ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών με συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων καθώς και
το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή
Φάση Δ: Νομοθετική Κωδικοποίηση
Δ1. Εκπόνηση σχεδίου νομοθετικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το
κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ2. Πλήρες σχέδιο πρότασης Νόμου για το νέο ολοκληρωμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για ένταξη στο portal της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης
της Ελληνικής Νομοθεσίας (μοντέλο δεδομένων και Μεταδεδομένων για την περιγραφή και τον
χαρακτηρισμό των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του
Ραπτάρχη, αλλά και την οντολογία σε αρχείο τύπου rdf).
Δ3. Παρουσίαση του τρόπου χειρισμού του παρόντος Έργου για περαιτέρω αξιοποίησή του μετά το πέρας
των εργασιών.
Δ4. Εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα, παρουσιολόγια και λοιπά στοιχεία εκπαίδευσης προσωπικού του
ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική διαδικασία.
Δ5. Έκθεση Απολογισμού για την οριστική παραλαβή του έργου.
Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι, οποιαδήποτε διάταξη ψηφιστεί εντός της διάρκειας
υλοποίησης της Σύμβασης ή/και της παράτασης που ενδεχομένως απαιτηθεί ή/και χορηγηθεί, ο
Ανάδοχος οφείλει να τη συμπεριλάβει στα παραδοτέα του Έργου ως υφιστάμενη νομοθεσία.
A.4.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με το Έργο αυτό θα επιτευχτεί η ταξινόμηση των κωδικοποιημένων νομοθετημάτων του κανονιστικού
πλαισίου των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στον πολίτη, στις
επιχειρήσεις και στις δομές καλής νομοθέτησης, μέσω της νέας Εθνικής Πύλης για την κωδικοποίηση και
την αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας.
Κατά τη διάρκεια καταγραφής, ομαδοποίησης και κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας του
κανονιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού είναι απαραίτητη η επίτευξη ενότητας και
ομοιομορφίας ως προς την εμφάνιση και διατύπωση των διαμορφούμενων κειμένων των κωδίκων,
σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας που εκδόθηκε από τη Γενική
Γραμματεία της Κυβέρνησης.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, η διαδικασία της κωδικοποίησης πρέπει να αναλυθεί πλήρως από τον Ανάδοχο
σχετικά με τα ζητήματα διαδικασιών, το περιεχόμενο, την ομοιομορφία και την ενότητα του κειμένου, τη
διάρθρωση του περιεχομένου, την παραπομπή σε άλλες διατάξεις, την αιτιολογική έκθεση και το
συντονισμό της κωδικοποίησης του κανονιστικού πλαισίου της νομοθεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σελίδα 63

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις
θεματικές ενότητες που δόθηκαν ως κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο Εσωτερικών,το μοντέλο
του Ραπτάρχη, την οντολογία όπως παρουσιάζεται στην παρούσα (Παράρτημα VIII), καθώς και τις
προδιαγραφές για ένταξη στο portal της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής
Νομοθεσίας.
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση και
παρακολούθηση του έργου. 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 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:
o
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως
προδιαγράφονται στην παρούσα προκήρυξη και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο
αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις.
o
Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές τεχνικές αυτής για την υλοποίηση του συνόλου του
έργου.
o
Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου
Αναδόχου.
o
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.
Α.5 Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο της σύμβασης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΧ
Α.5.1 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ/ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πράξη θα υλοποιηθεί με ένα Υποέργο, μέσω Αναδόχου που θα προκύψει από τη διενέργεια ανοιχτού
δημόσιου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει το έργο σε 4 φάσεις:
ΦΑΣΕΙΣ
A.Συλλογή
υφιστάμενης
νομοθεσίας
ταυτόχρονη
ομαδοποίηση
απλοποίηση

Β. Αξιολόγηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1.Αναζήτηση και συλλογή του συνόλου
των νομοθετικών και κανονιστικών
με διατάξεων που ισχύουν και αφορούν στο
κανονιστικό πλαίσιο των Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β'
και Βαθμού, λαμβάνοντας καταρχήν υπόψη
το σχετικό υλικό του Κώδικα Διαρκούς
Νομοθεσίας «Ραπτάρχης».
2.Εμπλουτισμός
του
Θεματικού
Ευρετηρίου
και
Οργάνωση
της
Θεματολογίας, με στόχο την αξιοποίηση
από την «Εθνική Πύλη» και την ευκολία
στη χρήση αναζήτησης
1.Αξιολόγηση της προηγούμενης Φάσης

ΧΡΟΝΟΣ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Όπως
6 μήνες από την
αναλύονται στο υπογραφή
της
Παράρτημα Ι, Σύμβασης
Α.4.2.

Όπως

Σελίδα 64

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

1 μήνας από την

17PROC002060283 2017-10-09

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»

2.Εντοπισμός παρωχημένων και /ή μη αναλύονται στο παρέλευση
της
ενεργών διατάξεων της υφιστάμενης Παράρτημα Ι, προηγούμενης
νομοθεσίας
Α.4.2.
Φάσης
Γ.
Εκπόνηση 1.Σύνθεση
και
ταξινόμηση
της
Διοικητικής
νομοθετικής και νομολογιακής ύλης
2.Εκπόνηση σχεδίου και διοικητική
Κωδικοποίησης
κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων
που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ.
Νομοθετική 1.Μελέτη-πρόταση
για
νομοθετική
Κωδικοποίηση
κωδικοποίηση,
για
κάθε
δράση
κωδικοποίησης,
η
οποία
θα
περιλαμβάνει αναδιάρθρωση διατάξεων,
απαλοιφή όσων έχουν καταργηθεί ρητά
ή σιωπηρά αλλά και όσων μεταβατικών
διατάξεων δεν έχουν πεδίο εφαρμογής
και αναδιατύπωση των κειμένων σε
εύληπτη γλώσσα και προσαρμογή των
σχετικών διατάξεων.

Όπως
6 μήνες από την
αναλύονται στο παρέλευση
της
Παράρτημα Ι, προηγούμενης
Α.4.2.
Φάσης

Όπως
5 μήνες από την
αναλύονται στο παρέλευση
της
Παράρτημα Ι, προηγούμενης
Α.4.2.
Φάσης

2.Εντοπισμός και ένταξη των νέων
νομοθετημάτων που αφορούν στο
Κανονιστικό Πλαίσιο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και εγκρίθηκαν από τις
πολιτικές ηγεσίες κατά τον καιρό
εκπόνησης του παρόντος Έργου.
3.Τεχνικές / Οντολογία
Ο Ανάδοχος θα δέχεται κατευθύνσεις και
προτάσεις, μέσω της ΕΠΠΕ, τόσο από το
ΥΠΕΣΔΑ, όσο και από τον Δικαιούχο της
Εθνικής Πύλης (Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης). Το Υπ. Διοικητικής
Ανασυγκρότησης θα παρέχει τεχνικές
προδιαγραφές για τον τρόπο υλοποίησης
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
παραδοτέων, ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα ένταξής τους στην Εθνική
Πύλη, βασική προϋπόθεση όλων των
κωδικοποιήσεων που θα προκηρυχθούν
στη χώρα. Οι κωδικοποιήσεις θα
αναπτυχθούν βάσει της μεθοδολογίας
που περιγράφεται σε υφιστάμενα
εγχειρίδια και εγκυκλίους της Γενικής
Γραμματείας της Κυβέρνησης, όπως αυτά
θα
επικαιροποιηθούν
και
θα
υποδειχθούν μέσω της ΕΠΠΕ στον
Ανάδοχο στο πλαίσιο του έργου «Εθνική
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Πύλη για την Κωδικοποίησης και
Αναμόρφωση της Εθνικής Νομοθεσίας».
Η τελική μορφή των κωδικοποιήσεων
που θα παραδοθούν θα έχει προκύψει
με εφαρμογή της οντολογίας που
περιγράφονται στο Παράρτημα VIII, ώστε
να διασφαλίζεται η δυνατότητα άμεσης
δημοσίευσής τους στην Πύλη, τόσο σε
μορφή ανακτήσιμη από τους τελικούς
χρήστες, όσο και σε μηχαναγνώσιμη
μορφή ανοιχτών δεδομένων.
4.Σχέδιο πρότασης Νόμου για το νέο
ολοκληρωμένο θεσμικό και νομοθετικό
πλαίσιο.
5.Εκπαίδευση στελεχών του ΥΠΕΣΔΑ.
Α.5.2 ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή συνολική έκθεση απολογισμού των
εργασιών, στις οποίες προέβη για την υλοποίηση του παρόντος έργου, το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση της Πράξης.
Το έργο παραλαμβάνεται οριστικά, μετά την παραλαβή της έκθεσης απολογισμού και την έκδοση
Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής του έργου.
Η υποβολή των ανωτέρω παραδοτέων θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) αντίτυπα σε έντυπη μορφή, καθώς
και σε ηλεκτρονική μορφή (σε cd/σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή rdf), με ενσωματωμένο το
λογότυπο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνα με τους κανόνες
δημοσιότητας του ΕΣΠΑ.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει ενημερωτικά σημειώματα για την υλοποίηση των έργων
όποτε του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.
Α.6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το αρμόδιο όργανο που είναι υπεύθυνο από πλευράς Αναθέτουσας Αρχής για την παρακολούθηση της
υλοποίησης του Έργου και την παραλαβή του, καθώς και των εκάστοτε παραδοτέων του, θα είναι η
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (Ε.Π.Π.Ε.), που θα συγκροτηθεί με Απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται σχετικά στο σημείο 6. (6.1 και 6.3) της παρούσας.
To Έργο της Επιτροπής συνίσταται σε:
i.
Παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii.
Συμβατική επίβλεψη, διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii.
Έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
iv.
Παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται κατά τον χρόνο
που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, ανάλογα με τα στάδια εκτέλεσης του Έργου.
Η ΕΠΠΕ ή/ και ο/η Πρόεδρος της ΕΠΠΕ ή/και ο/η Προϊστάμενος/η της Αναθέτουσας Αρχής θα έχει το
δικαίωμα να προσκαλεί τον Ανάδοχο σε συσκέψεις, κατά τις οποίες θα παρουσιάζει την πρόοδο του Έργου
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του, θα συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του έργου και θα
δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε κατεύθυνση που αφορά στη λειτουργία της Εθνικής Πύλης του Υπουργείο
Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα δίνεται στον Ανάδοχο αποκλειστικά μέσω της ΕΠΠΕ και κατόπιν
συνενοήσεως της ΕΠΠΕ και της Αναθέτουσας Αρχής με το ανωτέρω Υπουργείο.
Α.6.1 Η διαδικασία έγκρισης εργασιών για την υλοποίηση του Έργου θα έχει ως ακολούθως:
o Κάθε πρόταση του Αναδόχου, κατατίθεται στην Ε.Π.Π.Ε. και εξετάζεται από αυτήν. Το περιεχόμενο
της πρότασης του Αναδόχου, προκειμένου να θεωρείται ολοκληρωμένο πρέπει κατ’ ελάχιστον να
περιλαμβάνει, το στόχο, το χρόνο (χρόνο προετοιμασίας - χρόνο πραγματοποίησης), τις
προδιαγραφές, τον τόπο, τον τρόπο υλοποίησης, το κόστος επιμερισμένο, τα παραδοτέα καθώς
και την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα της προτεινόμενης ενέργειας μετρούμενη με
ποσοτικοποιημένα κριτήρια (όπου αυτό καθίσταται δυνατό) καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη
λεπτομέρεια.
Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων, η Επιτροπή αξιολογεί τα παραδοτέα βάσει της
συνέπειας, συνάφειας, πληρότητας, αξιοπιστίας / ρεαλιστικότητας και της σαφήνειάς τους σε
σχέση με το αντικείμενο του έργου κι εξετάζει τα εξής:
i.
το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης,
ii.
τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου,
σύμφωνα με την περιγραφή του έργου,
και εκδίδει Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής για τα επιμέρους παραδοτέα του έργου.
Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα
οριζόμενες προβλέψεις του παρόντος άρθρου, όπως αναλύονται κατωτέρω.
o Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την
παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο είτε εγκρίνει και παραλαμβάνει το παραδοτέο, είτε
υποδεικνύει στον Ανάδοχο συγκεκριμένες διορθώσεις/ προσαρμογές που είναι δυνατόν να
περιλαμβάνουν: (α) καταγραφή ελλείψεων στο περιεχόμενο των παραδοτέων (β) επισήμανση
σημείων μη ικανοποιητικής υλοποίησης των ενεργειών από τον Ανάδοχο κατά περίπτωση και (γ)
ειδικότερες κατευθύνσεις για τη συνέχιση του έργου του Αναδόχου, καθώς και ορισμένη
προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις αυτές.
o Η ΕΠΠΕ, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
εκάστου παραδοτέου και 3ον) αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά τις εκτελεσθείσες εργασίες, την
πραγματοποίηση των τυχόν διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των
προβλημάτων που διαπιστώθηκαν, κατά την παραλαβή, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανά παραδοτέο εις τριπλούν και το παραδίδει αρμοδίως προς
έγκριση από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Το αποτέλεσμα της εξέτασης της Ε.Π.Π.Ε. (αποδοχή, τροποποίηση ή βελτίωση, απόρριψη), μετά την
έγκριση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, θα κοινοποιείται στον Ανάδοχο εγγράφως.
Με την έγγραφη έγκριση της πρότασης, ο Ανάδοχος προβαίνει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης
ενέργειας εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
Α.6.2 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
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Ειδικότερα, σε περίπτωση επανυποβολής, εάν στο επανυποβαλλόμενο Παραδοτέο ο Ανάδοχος δεν έχει
συμμορφωθεί με τις παρατηρήσεις της ΕΠΠΕ και θεωρηθεί αυτό μη ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή με
έγγραφό της κοινοποιεί στον Ανάδοχο εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την επανυποβολή του
παραδοτέου, ειδική όχληση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν.4412/2016. Το εν λόγω
έγγραφο περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος
θέτοντας προθεσμία (15) δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών για την συμμόρφωση του.
Α.6.3 Εάν το επανυποβαλλόμενο για δεύτερη φορά, Παραδοτέο δεν θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση της
ΕΠΠΕ ικανοποιητικό, η Αναθέτουσα Αρχή κινεί τις διαδικασίες κηρύξεως του Αναδόχου έκπτωτου.
Αν παρέλθει διάστημα πλέον των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκάστοτε
παραδοτέου άνευ ενημέρωσης εκ μέρους της Επιτροπής για λήψη διορθωτικών ενεργειών/προσαρμογών
από τον Ανάδοχο, τότε τεκμαίρεται η σιωπηρή αποδοχή (παραλαβή) αυτού.
Σε περίπτωση καθυστέρησης ανταπόκρισης του Αναδόχου με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της
Αναθέτουσας Αρχής μετατίθεται ισόχρονα ο χρόνος παράδοσης μετά από εισήγηση και ειδική
αιτιολόγηση της ΕΠΠΕ και απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραδοτέων ή/και υπηρεσιών με υπαιτιότητα του
Αναδόχου, ή καθυστέρησης ανταπόκρισης στις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, της ανωτέρω παραγράφου, πέραν χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο (218) περί ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος
καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα παρακάτω.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής που διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και
ο Ανάδοχος.
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/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η ΕΠΠΕ υποχρεούται να
προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 15 ημερών από την οριστική
παραλαβή του τελικού παραδοτέου του έργου. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Η οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της παρούσας προκήρυξης πραγματοποιείται μετά
την ολοκλήρωση του συνόλου των ενεργειών του έργου:
- με τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, το οποίο συντάσσεται
μετά την υποβολή και την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου, στο οποίο πιστοποιείται η οριστική
παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου
- και την έκδοση απόφασης έγκρισης από το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016.
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
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Επισημαίνεται ότι η παρακολούθηση του Έργου του Αναδόχου από την Ε.Π.Π.Ε., δεν απαλλάσσει τον
Ανάδοχο από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει σύμφωνα με τα
ανωτέρω οριζόμενα, έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου.
Α.7 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα υλοποιηθεί εντός 18 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης.
Η διάρκεια της σύμβασης υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και την
οριστική παραλαβή του έργου από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 ανωτέρω.
Α.8 ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ο τόπος παροχής των υπηρεσιών θα είναι εντός Αττικής και θα ορίζεται κατά περίπτωση από την
Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, μπορεί να είναι η έδρα της Αναθέτουσας Αρχής ή η έδρα του Αναδόχου.
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει στα στελέχη της Ομάδας Έργου τον απαραίτητο εξοπλισμό
(φορητούς Η/Υ) για τις ανάγκες του έργου.
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Β.1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑΕ 455/1. Η
δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2017 του Υπουργείου Εσωτερικών.
Β.2 ΑΜΟΙΒΗ
Β.2.1 Η αμοιβή για το σύνολο του ζητούμενου έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει το ποσό των διακοσίων
σαράντα μία χιλιάδων, εννιακοσίων είκοσι εφτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (241.927,42 €) πλέον του
αναλογούντος ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νομίμων κρατήσεων και θα καλυφθεί από το Ε.Π.
"Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα", στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5001217 και κωδικό ΣΑΕ
2016ΣΕ45510012.
Β.2.2 Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη της παραπάνω ανώτατης
αμοιβής, ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.
Β.2.3 Στην αμοιβή περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του
έργου, όπως ορίζεται στο σημείο 5.1.2. της παρούσας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής, έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας και ενδεικτικά:
• Η αμοιβή του προσωπικού που διαθέτει ο Ανάδοχος,
• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
παρούσας πρόσκλησης.
• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό με τις υπηρεσίες αυτές, συμπεριλαμβανομένων
των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταμεία οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχημάτων
(προσώπων, περιουσιών, κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών της
παρούσας ή εξ αφορμής αυτών.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 241.927,42 ευρώ.
Β.2.4 Απαραίτητη προϋπόθεση για να διενεργηθούν οι ανωτέρω Πληρωμές θα είναι να έχουν παραληφθεί
και εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής τα παραδοτέα του έργου με την έκδοση
σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 6.
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Β.2.5 Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του Έργου,
κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών και
παρακράτηση φόρου οι οποίες κατά νόμο βαρύνουν τον Ανάδοχο.
Β2.2.6 Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά. Από
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων
σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους.
Β.2.7 Οι πληρωμές θα ακολουθούν τη ροή χρηματοδοτήσεων του έργου σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες. Σε περίπτωση μη ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων που επιφέρουν τη μη έγκαιρη
καταβολή πληρωμών από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να συνεχίσει να εκτελεί το
έργο, που του ζητείται από την Αναθέτουσα Αρχή, κανονικά.
Β.2.8 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει επιπρόσθετη αποζημίωση ή οποιαδήποτε υπαναχώρηση από
τις συμβατικές του υποχρεώσεις λόγω μη έγκαιρης καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής από την
Αναθέτουσα Αρχή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Α. Τεχνική / Επαγγελματική Ικανότητα
Συγκεκριμένα ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα κάτωθι :
1. Στοιχεία του υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, νομική μορφή, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα του
αρμόδιου εκπροσώπου για την προσφορά).
2.
Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο ϋπαλληλικό δυναμικό του παρόχου υπηρεσιών ή του εργολήπτη και
για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία
3. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριότερων έργων που υλοποίησε κατά την τελευταία 3ετία
μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του
χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.
Επισημαίνεται, ότι για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη η
προσκόμιση αποδεικτικών για αντίστοιχες υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν πριν την
τελευταία τριετία.
Ο κατάλογος, ο οποίος θα συμπληρωθεί στην μορφή που υποδεικνύει ο Πίνακας που ακολουθεί, θα
πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του/των νομίμων εκπροσώπων με την οποία θα
βεβαιώνεται η ακρίβεια του περιεχομένου του καταλόγου.
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
Α
/ ΑΠΟΔ
Α ΕΚΤΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦ
Η ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από – έως)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Σ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ
(οικονομική αξία)

ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
(τύπος &
ημερομηνία)

4. Δεδομένου των απαιτήσεων του έργου και ως ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής ικανότητας, ο υποψήφιος
Ανάδοχος θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριών (3) ετών να έχει εκτελέσει
τουλάχιστον μία (1) σύμβαση παροχής υπηρεσιών αντίστοιχης με την παρούσα. Επισημαίνεται, ότι για τη
διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου ανταγωνισμού, θα λαμβάνεται υπόψη η προσκόμιση αποδεικτικών
για αντίστοιχες υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή εκτελέστηκαν πριν την τελευταία τριετία.
Η επιτυχής παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών θα τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετικών
πιστοποιητικών ορθής εκτέλεσης τα οποία θα έχουν εκδοθεί από τους Φορείς προς τους οποίους έχουν
παρασχεθεί οι υπηρεσίες αυτές. Σε περίπτωση Ένωσης, η απαίτηση αυτή αρκεί να καλύπτεται αθροιστικά
από τα μέλη της Ένωσης.
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Β. Οικονομική / Χρηματοπιστωτική Επάρκεια
Ο υποψήφιος Ανάδοχος, είτε γίνεται λόγος για φυσικά είτε για νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να υποβάλει
προς απόδειξη της χρηματοοικονομικής του επάρκειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 2.2.5. της
παρούσας, τα παρακάτω και συγκεκριμένα:
Αντίγραφα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημοσιευμένων ισολογισμών ή
αποσπασμάτων ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών περιόδων, σύμφωνα με τον ν.
4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, ή για
όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος και συγκεκριμένα των ετών 2014, 2015
και 2016.
Δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές
χρήσεις κατ’ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» θα πρέπει να καλύπτει όλες τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς
Όρους της παρούσας Διακήρυξης.
Τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς αποτελούν κριτήριο ανάθεσης και θα βαθμολογηθούν.
Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια:
1. Σαφήνεια της πρότασης και Κατανόηση των Απαιτήσεων του έργου:
1.1. Παρουσίαση και οργάνωση του έργου:
Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των απαιτήσεων του έργου, όπως προδιαγράφονται
αναλυτικά στην παρούσα προκήρυξη (Παράρτημα Ι) και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο
σύνολο αυτών με συγκεκριμένες προτάσεις και δεσμεύσεις
1.2 Καταγραφή των ειδικών απαιτήσεων του έργου και του τρόπου ανταπόκρισης του αναδόχου σε
αυτές
Η διαδικασία της κωδικοποίησης πρέπει να αναλυθεί πλήρως από τον Ανάδοχο, σχετικά με το
περιεχόμενο, την ομοιομορφία και την ενότητα του κειμένου, τη διάρθρωση του περιεχομένου και την
παραπομπή σε άλλες διατάξεις αναφορικά με την κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου της
νομοθεσίας της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά μια ολοκληρωμένη
μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου, λαμβάνοντας υπόψη το
μοντέλο του Ραπτάρχη αλλά και την οντολογία όπως παρουσιάστηκε (Αντικείμενο της Σύμβασης Α) και η
οποία περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας και των προδιαγραφών για ένταξη στο portal
της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθεσίας.
2. Προτεινόμενη μεθοδολογία:
Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση
και παρακολούθηση του έργου. 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 μεθοδολογίας σε σχέση με τις δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει
επιτυχώς το έργο στον προτεινόμενο από αυτόν χρόνο.
2.1 Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των εργαλέιων υποστήριξης:
Θα αξιολογηθεί η μεθοδολογία που θα υιοθετήσει ο Ανάδοχος, και ο τρόπος εφαρμογής και προσαρμογής
της στο συγκριμένο Έργο.
Αυτή θα περιλαμβάνει την πλήρωση ορισμένων κριτηρίων επί τη βάσει των οποίων θα βαθμολογηθεί ,
ειδικότερα:


Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συμβάλλει στη συστηματική, αναλυτική, επικεντρωμένη
συγκέντρωση των διατάξεων και να έχει τη δυνατότητα ταξινόμησής τους κατά θεματικό πεδίο,
κατά στόχο, κατά ομάδα ενδιαφερομένων και διαπίστωσης των τυχόν δυσλειτουργίων,
ρυθμιστικών κενών και αντιφάσεων



Η εξειδίκευση κατά ομάδες χρηστών και κατά θεματικές περιοχές: Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει
να έχει τη δυνατότητα να διαγνώσει τις επί μέρους ειδικές ανάγκες διαφόρων ομάδων χρηστών ή
θεματικών περιοχών και να ανταποκριθεί σ’ αυτές.



Η συνθετική – δημιουργική συμβολή στην εκπόνηση πρότασης- πλαισίου για τη: Η συγκέντρωση
και παρουσίαση των διατάξεων από τον Υποψήφιο Ανάδοχο μπορεί να συμβάλλει στη διαπίστωση
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κενών σε θεματικά πεδία ή ομάδες του πληθυσμού. Όμως απαιτείται πέραν της αναλυτικής
ικανότητας και η υποβολή προτάσεων (για συγχώνευση, για κατάργηση διατάξεων και κυρίως για
τη μετακίνηση από διατάξεις με στόχο την τυπική ισότητα σε διατάξεις με στόχο τις προϋποθέσεις
για ουσιαστική ισότητα των φύλων) αλλά και η προ-αξιολόγηση των επιπτώσεων των
προτεινόμενων διατάξεων ιδιαίτερα ως προς την κοινωνική αποδοχή τους ή την ικανότητα να
δημιουργούν συναινέσεις.
2.2 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο σημείο του Παραρτήματος Ι, σημείο Α.4.2 της παρούσας (Παραδοτέα του Έργου):
Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα απεικονίζονται οι
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου.
Αφορά στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στον επιμερισμό των εργασιών και στην
οργάνωση των παραδοτέων του Έργου, σε σχέση με την προτεινόμενη Μεθοδολογία και τη
ρεαλιστικότητα της προσέγγισης. Θα ληφθούν υπόψη:


Η ρεαλιστική εκτίμηση των χρονικών και διαδικαστικών αλληλουχιών μεταξύ των επιμέρους
εργασιών,



Η δυνατότητα άμεσης προσαρμογής του χρονοπρογραμματισμού των εργασιών του Αναδόχου με
βάση την πορεία υλοποίησης του Έργου.

2.3 Ποιότητα και Οργάνωση Παραδοτέων:
Προσδιορισμός των παραδοτέων του έργου, όπως αυτά προκύπτουν από τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών της διακήρυξης και την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου
Αναδόχου.
Θα συνεκτιμηθεί η προσκόμιση πιστοποιητικού από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας ή/και από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρείες ελέγχου της ποιότητας και
αναγνωρισμένων ικανοτήτων από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη.
3. Παρουσίαση της Ομάδας Έργου και περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας:
Πιο αναλυτικά, οι οικονομικοί φορείς καλούνται να αποδείξουν ότι διαθέτουν προσωπικό επαρκές σε
πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του έργου.
Η Ομάδα Έργου που θα συστήσουν οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να απαρτίζεται από ικανό αριθμό
έμπειρων στελεχών και συγκεκριμένα τουλάχιστον έξι, συμπεριλαμβανομένου του Υπεύθυνου Έργου, του
Αναπληρωτή του και του Επιστημονικού Υπευθύνου, κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του
περιγραφόμενου έργου. Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν, στο οργανωτικό σχήμα που θα προτείνουν,
να συμπεριλάβουν και εξωτερικά στελέχη σε διάφορα επιμέρους ζητήματα γνωστικού αντικειμένου.
Η στελέχωση της Ομάδας Έργου, θα έχει, κατ’ ελάχιστον, την παρακάτω δομή:
•
Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου και θα κατέχει συντονιστικό ρόλο και τη
συνολική ευθύνη των εργασιών του Αναδόχου.
•

Αναπληρωτής του Υπευθύνου Έργου.

•
Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια του έργου της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας και τον συντονισμό της Ομάδας Έργου και των εξωτερικών συνεργατών
που τυχόν χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο σε επιστημονικό επίπεδο.
•
Τρία μέλη της Ομάδας Έργου τα οποία θα αναλάβουν την υλοποίηση των επιμέρους εργασιών και
την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών, εκ των οποίων κατ’ ελάχιστον, ένα μέλος, θα πρέπει να έχει
κατάρτιση πληροφορικής για τη δημιουργία των μεταδεδομένων.
3.1 Αξιολόγηση Βιογραφικού Επιστημονικά Υπεύθυνου:
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Θα αξιολογηθεί η επιστημονική καταλληλότητά του σε σχέση με το φυσικό αντικείμενο του έργου
(θεματικό πεδίο, νομοτεχνική διατύπωση νομοθετικών διατάξεων κ.α.) και ο βαθμός εμπλοκής του και η
διαθεσιμότητά του στην υλοποίησή του.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, ο οποίος θα αναλάβει την επιστημονική επιμέλεια του έργου της
Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας, θα πρέπει:
-

να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πτυχιούχος της νομικής επιστήμης,

-

να διαθέτει εμπειρία στη νομοτεχνική διατύπωση νομοθετικών διατάξεων καθώς και

να αποδεικνύεται ο βαθμός εξοικείωσής του με τη θεματολογία της Δράσης Κωδικοποίησης
Κανονιστικού Πλαισίου.
Απαιτείται κατ’ ελάχιστο πενταετής συνολική προϋπηρεσία στην υλοποίηση παρόμοιων έργων.
3.2. Αξιολόγηση Βιογραφικών της Ομάδας Έργου και Κατανομής Αρμοδιοτήτων:
Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι επικεφαλής της Ομάδας Έργου και θα έχει την ευθύνη του συντονισμού της
και της εκπροσώπησης του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής.
Είναι υποχρεωτικό, τόσο ο ίδιος ο Υπεύθυνος Έργου, όσο και ο Αναπληρωτής του:
-

να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και πτυχιούχοι της νομικής επιστήμης και,

να διαθέτουν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τη διαχείριση ευρωπαϊκών
προγραμμάτων και με τη θεματολογία της Δράσης Κωδικοποίησης Κανονιστικού Πλαισίου. Απαιτείται κατ’
ελάχιστο, πενταετής συνολική προϋπηρεσία με επιστημονική επάρκεια στην υλοποίηση παρόμοιων
έργων.
Θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του Υπευθύνου σε συνδυασμό με το βαθμό εμπλοκής (με βάση τους
προσφερόμενους ανθρωπομήνες και τη συμμετοχή στις επιμέρους εργασίες).
Επίσης, θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των λοιπών Μελών σε συνδυασμό με το βαθμό εμπλοκής τους
(με βάση τους προσφερόμενους ανθρωπομήνες, τη συμμετοχή στις επιμέρους εργασίες, τα ειδικά
καθήκοντα) στην Ομάδα Έργου καθώς και η διαθεσιμότητά τους.
Τα στελέχη της Ομάδας Έργου πρέπει να διαθέτουν επιστημονική επάρκεια, να είναι κάτοχοι πτυχίου
Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, καθώς και να διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία στα πεδία που αφορούν
στο αντικείμενο του έργου, όπως είναι η εμπειρία στη νομοτεχνική διατύπωση νομοθετικών διατάξεων.
Επίσης, κατ’ ελάχιστον, ένα από τα στελέχη της Ομάδας Έργου πρέπει να διαθέτει επιστημονική
εξειδίκευση στην πληροφορική για την προσαρμογή μεταδεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή όπως ζητείται
στο Παράρτημα Ι (ii).
Η απασχόληση κάθε στελέχους της Ομάδας Έργου θα πρέπει να συνδέεται με συγκεκριμένες
δραστηριότητες που θα καθορίζονται και θα περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προσφορά του
υποψηφίου Αναδόχου, με σαφή αναφορά στο ρόλο στελεχών και εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι
προτείνονται για τη στελέχωση της Ομάδας Έργου, το εύρος εμπλοκής τους στην υλοποίηση του Έργου,
και στα ειδικά καθήκοντα που κατά περίπτωση αναλαμβάνουν.
3.3 Οργανωτική αποτελεσματικότητα της Ομάδας Έργου:
Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου κριτηρίου θα ληφθούν υπόψη:


- Η προτεινόμενη δομή και οργάνωση της Ομάδας Έργου. Η ροή εργασίας και ο συντονισμός
μεταξύ των διαφορετικών κατά περίπτωση ειδικών ομάδων.



- Η καταλληλότητα/ συμβατότητα της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε
σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του έργου, εμπλεκόμενοι φορείς)



- Η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητα των ρόλων των στελεχών της Ομάδας Έργου
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- Η ρεαλιστική προσέγγιση στον προσδιορισμό του απαιτούμενου ανθρωποχρόνου, καθώς και
στην κατανομή του ανά Κατηγορία Ενέργειας –Σταδίου/Παραδοτέων

Για την τεκμηρίωση της κάλυψης της ελάχιστης απαιτούμενης και της πρόσθετης βαθμολογούμενης
εμπειρίας των Στελεχών της Ομάδας Έργου θα πρέπει να υποβληθούν:
•Βιογραφικά Σημειώματα,
•Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών
•Βεβαιώσεις για την επαγγελματική εμπειρία που δηλώνουν στον πίνακα
•Υπεύθυνες Δηλώσεις ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του
παρόντος έργου και ότι αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης, στις περιπτώσεις που μέλη
της ομάδας έργου ή/και ο υπεύθυνος έργου, δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντα.

1. Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο τον κατωτέρω Πίνακα,
στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα Μέλη της Ομάδας
Έργου.
ΠΙΝΑΚΑΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Επωνυμία
Εταιρίας

Ονοματεπώνυμο

Θέση
στην Αρμοδιότητες
Ομάδα Έργου καθήκοντα

/

Απασχόληση
στο
Έργο
σε
ανθρωπομήνες

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ
Όπου συμπληρώνεται :


Στην 1η στήλη «Ονοματεπώνυμο» : το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της
Ομάδας Έργου (το ίδιο ισχύει και για τον πίνακα των Εμπειρογνωμόνων),



Στη 2η στήλη «Εταιρία» : η εταιρία στην οποία απασχολείται το στέλεχος (υποψηφίου
Αναδόχου, (αν πρόκειται για ένωση εταιριών σε ποιά από τις συμμετέχουσες εταιρίες). Για τους
Εμπειρογνώμονες θα σημειώνεται η επωνυμία της εταιρίας του υποψηφίου Αναδόχου ή του
μέλους της Ένωσης / Κοινοπραξίας με το οποίο έχει δηλωθεί συνεργασία.



Στην 3η στήλη «Θέση στην Ομάδα Έργου»: ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την
προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας Έργου



Στην 4η στήλη «Αρμοδιότητες / Καθήκοντα»: οι βασικές αρμοδιότητες και τα βασικά
καθήκοντα που θα έχει το εν λόγω στέλεχος στην Ομάδα Έργου
Στην 5η στήλη «Απασχόληση στο Έργο σε ανθρωπομήνες» αναφέρονται οι ανθρωπομήνες
(Α/Μ) που θα απασχοληθεί κάθε στέλεχος σύμφωνα με την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου.
Επιπλέον, σε περίπτωση που στην Ομάδα Έργου συμπεριληφθούν εξωτερικοί εμπειρογνώμονες/
συνεργάτες,
οι
Οικονομικοί
Φορείς
πρέπει
να
καταθέσουν
πίνακα
των
εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Κατάλογος

Συμμετοχής

Θέση στην Ομάδα

Ανθρωπομήνες
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Εμπειρογνώμονα

σε ανάλογα Έργα

Έργου

συμμετοχής (%)

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος με την προσφορά του δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο στον
προδιαγεγραμμένο χρόνο και στην ποιότητα και επίπεδο σύμφωνα με την προσφορά του και τους
όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Αναλυτική κατανομή του ανθρωποχρόνου απασχόλησης ανά κατηγορία υπηρεσίας και ανά
είδος εργασίας. Συσχέτισή του με συγκεκριμένες υπο-ομάδες και μέλη που αναλαμβάνουν την
εκτέλεση των επιμέρους εργασιών. Συσχέτιση με συγκεκριμένα πακέτα εργασίας και παραδοτέα.
Για τη σχηματική απεικόνιση των παραπάνω συσχετίσεων ζητείται η καταγραφή σε πίνακα, που
ενδεικτικά θα μπορούσε να έχει την ακόλουθη μορφή:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατηγορία
ΕνέργειαςΣτάδιο

Παραδοτέο

Εμπλεκόμενες
Υπο-ομάδες

Εμπλεκόμενα στελέχη

Ανθρωποχρόνος
Απασχόλησης

ΣΥΝΟΛΟ Α/Μ

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά
προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης οικονομικών φορέων, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανωτέρω
κριτήριο
αρκεί
να
πληρείται
από
τα
μέλη
της
ένωσης
σωρευτικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:

Όνομα:

Πατρώνυμο:
Ημερομηνία Γέννησης:

Μητρώνυμο:
//

Τόπος Γέννησης:

Τηλέφωνο:
Fax:

E-mail:

Διεύθυνση Κατοικίας:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ημερομηνία
Απόκτησης Πτυχίου

Ειδικότητα

ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο

Εργοδότης

Καθήκοντα

Απασχόληση στο Έργο
Περίοδος
Α/Μ
(από - έως)
//
//
//
//

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ / ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Α/Α

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
(σε Α/Μ)

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΙΜΗ Α/Μ

ΦΠΑ
%
ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ (κόστους εργασίας)
Β. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΜΟΝΑΔΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΝΟ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ
%

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ (άλλων δαπανών)
ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας 2: Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέου

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ

1
2
3
4
5
6
ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI– ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα την ……………………….και στα γραφεία της ……………………,
ΜΕΤΑΞΥ:
α) Αφενός του και
β) Αφετέρου, της εταιρεία με την επωνυμία « ………………………………», που εδρεύει στην ……, ΑΦΜ ………,
Δ.Ο.Υ, ………………(στο εξής καλούμενης «ο Ανάδοχος ») και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας από τον/την κο/κα ……………….., δυνάμει του …………….
οι οποίοι έλαβαν υπόψη τους την κείμενη νομοθεσία και τις, κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθείσες
κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98),
2. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
3. του άρθρου 87 του ν. 4478/2017 (Α’ 91) «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π
2003/577/ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π
2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε
ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του
άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003,
για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές
και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000,
III)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο
ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης,
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της
ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές
κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη
θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία
θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο
2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις».
4. του ν. 4314/2014 (Α΄265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες
διατάξεις» και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
5. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
6. του ν. 4250/2014 (Α’ 74)«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1
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7. του ν. 4156/2013 (Α΄122) και κυρίως του Άρθρου 4, σχετικά με τις «Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ»,
8. του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες
Διατάξεις»,
9. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές»,
10. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
11. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
12. του άρθρου 283 παρ. 9 του ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
13. του άρθρου 22 παρ. 10 του ν. 4304/2014 (Α΄234) «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών
κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες
διατάξεις»,
14. του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),
15. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
16. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις»
17. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
18. του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
19. του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»,
20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία»,
21. του π.δ 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
22. του π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών»,
23. της υπ’ αριθ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων»,
24. της υπ’ αριθ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
25. του π.δ. 105/2014 (ΦΕΚ Α΄ 172) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει,
26. του π.δ. 123 (ΦΕΚ 208 Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων»,
27. του π.δ. 125 (ΦΕΚ 120 Α΄/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»,
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28. της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 (ΦΕΚ 2023/Β/15.10.2007) Υπουργικής Απόφασης
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και στους
Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών,
29. της υπ’ αριθ. 4089/5.9.2011(ΦΕΚ1978/Β/6.9.2011) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων, στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων καθώς και στον προϊστάμενο και στους προϊσταμένους μονάδων της Ειδικής Υπηρεσία
Εφαρμογής,
30. της υπ’ αριθ. 134453/2015 (ΦΕΚ Β΄2857) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για τις
πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και
αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26-09-2014 (ΦΕΚ Β΄2573),
31. της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01-11-2016) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015(ΦΕΚ Β΄1822) Υπουργικής Απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
32. της υπ’ αριθ. 131/18-4-2008 (ΦΕΚ Β΄887) Υπουργικής Απόφασης περί «Σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων» όπως αναδιαρθρώθηκε με
τη με αριθμό 16356/24-4-2013 (ΦΕΚΒ/1024/25-4-2013) ΚΥΑ και αντικαταστάθηκε με τη με
αριθμό 85334 /ΕΥΘΥ717/24-08-2015(ΦΕΚΒ/1825/24-08-2015) ΚΥΑ «Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (τομέας εσωτερικών) του άρθρου 18 παρ.4 του Ν.4314/2014»,
33. του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
34. της υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ. 8342 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με «Κατάργηση της υποχρέωσης
υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων». (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ),
35. της υπ’ αριθ. πρωτ. 2748/12-10-2016 Ένταξης της Πράξης «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» (ΑΔΑ:7ΦΣΠ4653Ο7ΝΡΡ & ΑΔΑΜ:16REQ005592598 2016-12-16),
36. της ένταξης στο ενιαίο ΠΔΕ, ειδικότερα την ΣΑΕ 455/1 με κωδ. ΠΔΕ 2016ΣΕ45510012,
37. της υπ’ αριθ. πρωτ. 2267/10-08-2017 (Α.Π. 1049/11-08-2017) σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας
διαχειριστικής αρχής
38. 39. της υπ’ αριθ. πρωτ. 1203/05-10-2017 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έγκρισης
της διενέργειας του διαγωνισμού, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών αυτού
39. των αποφάσεων συγκρότησης των συλλογικών οργάνων του διαγωνισμού,
40. του υπ’ αριθμ. ………… Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
41. της υπ’ αριθ. πρωτ. ../../.. απόφασης ……… για την έγκριση του υπ’ αριθμ. ………… Πρακτικού
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών ……. αναφορικά με την αποσφράγιση και αξιολόγηση
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων,
42. του υπ’ αριθ. ../../.. πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών …………. αναφορικά με
την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των διαγωνιζομένων και την
εξαγωγή του αποτελέσματος για τον επικρατέστερο Ανάδοχο,
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43. του υπ’ αριθ. ../../… πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών …………. αναφορικά
με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του επικρατέστερου Αναδόχου,
44. της υπ’ αριθ. πρωτ. ... απόφασης του …………………….., σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται τα
πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας των διαγωνισμών αναφορικά με την αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης και κατακυρώνεται οριστικά
η εκπόνηση του έργου ……………………
45. του υπ’ αριθ. πρωτ. …………. Εγγράφου της ΕΥΔ Ε.Π. …………………. αναφορικά με τη Διατύπωση
Σύμφωνης Γνώμης για το Σχέδιο Σύμβασης του εν λόγω έργου,
46. των, σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
συνομολογήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το παρόν έργο αφορά στην κωδικοποίηση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού).
Συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης αυτής είναι η άρση των ασαφειών του θεσμικού πλαισίου που διέπει
την αυτοδιοίκηση. Με την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας θα αναβαθμιστεί περαιτέρω η θέση των Ο.Τ.Α.
στο πολιτικό-διοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι
που επιτάσσει άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της
κωδικοποίησης θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν σε όλο το φάσμα της οργάνωσης και
λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
Ειδικότερα, αναφέρονται:
α) Διαμόρφωση ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σκοπός της δράσης αυτής είναι να άρει τις ασάφειες στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αυτοδιοίκηση. Ο
Ενιαίος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα αναβαθμίσει περαιτέρω τη θέση των Ο.Τ.Α. στο πολιτικόδιοικητικό σύστημα της χώρας, με όραμα την εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάτι που επιτάσσει
άλλωστε και το νέο ΕΣΠΑ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το κείμενο της κωδικοποίησης θα
περιλαμβάνει ρυθμίσεις που θα αφορούν όλο το φάσμα της οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.
β) Κωδικοποίηση νομοθεσίας εσόδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα θεμελιώδη οργανικά νομοθετήματα που καθορίζουν τόσο τις πηγές των εσόδων της ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης όσο και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους ,ανάγονται στα τέλη της δεκαετίας
του 1950 (Β.Δ. της 24-/9/20-/10-/1958 και Β.Δ. της 17-5/15-6-1959 κ.λπ.. ) και όπως είναι φυσικό έχουν,
έως σήμερα, υποστεί πολυπληθείς και αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και αντικαταστάσεις.
Αντίστοιχες παθογένειες μπορούν να ανιχνευθούν σχεδόν για το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που
διέπει τα έσοδα των ΟΤΑ, καθότι αυτό χαρακτηρίζεται, ως επί το πλείστον, από κατακερματισμό,
επικαλύψεις και παρωχημένες προβλέψεις που χρήζουν λεκτικής και ρυθμιστικής επικαιροποίησης. Εν
όψει των ανωτέρω, καθίσταται προφανής και επιτακτική η ανάγκη νομοθετικής κωδικοποίησης της
ισχύουσας νομοθεσίας, έτσι ώστε το κανονιστικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα έσοδα των ΟΤΑ Α’ και Β’
βαθμού να καταστεί, περισσότερο λειτουργικό, εύληπτο και προσιτό στους δημόσιους λειτουργούς, τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.
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γ) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Το πολυδιάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο και η ψήφιση πλείστων νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια
επιβάλλει ως αναγκαιότητα την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που αφορά σε θέματα προσωπικού των
Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού. Στο πλαίσιο της κωδικοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας, θα επιτευχθεί και η
βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για πολλά θέματα που αφορούν στους υπαλλήλους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
δ) Διαμόρφωση προσοντολογίου - κλαδολογίου του προσωπικού των ΟΤΑ Α' βαθμού. Καθορισμός
κατηγοριών, κλάδων και τυπικών προσόντων διορισμού.
Η συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων σχετικών με τα προσόντα των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α.
κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργικότητα και η παραγωγικότητα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού.
ε) Κωδικοποίηση Νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης.
Οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις θεμάτων σχέσεων Κράτους – Πολίτη και οι συνεχείς τροποποιήσεις των
διατάξεων σχετικά με τους νόμους που διέπουν το οικογενειακό δίκαιο έχουν καταστήσει δυσχερή την
ανεύρεση και εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων. Προκύπτει επομένως η ανάγκη της Κωδικοποίησης
της νομοθεσίας περί αστικής και δημοτικής κατάστασης, με την απαλοιφή όσων έχουν καταργηθεί και την
αναδιατύπωση των ισχυουσών διατάξεων.
στ) Επικαιροποίηση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Ισότητα των Φύλων. Στην προηγούμενη
Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» υλοποιήθηκε η Πράξη
«Κωδικοποιήσεις και απλουστεύσεις των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στον Τομέα της
Ισότητας των Φύλων», η οποία αφορούσε κυρίως στην καταγραφή και συγκέντρωση των, μέχρι το έτος
2013, ισχυουσών νομοθετημάτων. Κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση και ο εμπλουτισμός της εν λόγω
Πράξης με τις νέες διατάξεις και νόμους που έχουν εντωμεταξύ ψηφισθεί, καθώς και η μετεξέλιξή τους σε
μηχαναγνώσιμη μορφή.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος, ο Ανάδοχος θα συγκεντρώσει εκπαιδευτικό υλικό και θα υλοποιήσει
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το προσωπικό του ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική
διαδικασία.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
της υπ. αριθμ. 2/2017 Διακήρυξης.
Άρθρο 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
2.1. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την … και λήξης την …………… .
2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
Αναθέτουσας Αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 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, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 (παρ.1γ, 2 και 4) του ν.
4412/2016. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να επιβάλλονται
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το σημείο 5.2.2 του τεύχους διακήρυξης.
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2.3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, την παράδοση των κάτωθι
παραδοτέων:
Φάση Α: Συλλογή υφιστάμενης νομοθεσίας με ταυτόχρονη ομαδοποίηση και απλοποίηση
Α1. Υφιστάμενες διατάξεις Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α2 Υφιστάμενη νομοθεσία εσόδων Δήμων και Περιφερειών
Α3. Υφιστάμενη νομοθεσία περί της κατάστασης υπαλλήλων ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού
Α4. Υφιστάμενη νομοθεσία για το Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο προσωπικού ΟΤΑ Α' βαθμού
Α5. Υφιστάμενη νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης
Α6. Επικαιροποιημένη Κωδικοποίηση για τη Νομοθεσία της Ισότητας των Φύλων από τον Ιούλιο 2013
Α7. Μελέτη-πρόταση για Θεματικό Ευρετήριο της Εθνικής Πύλης του Υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, όπως περιγράφεται στην ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθεί
Φάση Β: Αξιολόγηση
Β1 .Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης του Κανονιστικού Πλαισίου των ΟΤΑ α’ και Β’ βαθμού
Β2. Εντοπισμός ρυθμιστικών κενών, αντιφάσεων, συγχύσεων ή μη λειτουργικών διατάξεων με κριτήριο τη
νομική αρτιότητα και τη συμβατότητα με το ισχύον ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο
Φάση Γ: Εκπόνηση Διοικητικής Κωδικοποίησης
Γ1. Εκπόνηση σχεδίου διοικητικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το κανονιστικό
πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Γ2. Διοικητική κωδικοποίηση σύμφωνα με τις θεματικές ενότητες και την αναλυτική διάρθρωση αυτών
Γ3. Ολοκλήρωση των ανωτέρω εργασιών με συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων ευρημάτων καθώς
και το σύνολο της συγκεντρωθείσας ύλης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή
Φάση Δ: Νομοθετική Κωδικοποίηση
Δ1. Εκπόνηση σχεδίου νομοθετικής κωδικοποίησης των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν το
κανονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ2. Πλήρες σχέδιο πρότασης Νόμου για το νέο ολοκληρωμένο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο
ικανοποιώντας τις απαιτήσεις για ένταξη στο portal της Εθνικής Πύλης Κωδικοποίησης και Αναμόρφωσης
της Ελληνικής Νομοθεσίας (μοντέλο δεδομένων και Μεταδεδομένων για την περιγραφή και τον
χαρακτηρισμό των κωδικοποιήσεων και των νομοθετημάτων λαμβάνοντας υπόψη το μοντέλο του
Ραπτάρχη, αλλά και την οντολογία σε αρχείο τύπου rdf).
Δ3. Παρουσίαση του τρόπου χειρισμού του παρόντος Έργου για περαιτέρω αξιοποίησή του μετά το πέρας
των εργασιών.
Δ4. Εκπαιδευτικό υλικό, πρόγραμμα, παρουσιολόγια και λοιπά στοιχεία εκπαίδευσης προσωπικού του
ΥΠΕΣΔΑ που εμπλέκεται στη Νομοπαραγωγική διαδικασία.
Δ5. Έκθεση Απολογισμού για την οριστική παραλαβή του έργου.
Επίσης, κρίνεται απαραίτητο να επισημανθεί ότι, οποιαδήποτε διάταξη ψηφιστεί εντός της διάρκειας
υλοποίησης της Σύμβασης ή/και της παράτασης που ενδεχομένως απαιτηθεί ή/και χορηγηθεί, ο Ανάδοχος
οφείλει να τη συμπεριλάβει στα παραδοτέα του Έργου ως υφιστάμενη νομοθεσία.
Άρθρο 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
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3.1. Ο Ανάδοχος προσκόμισε σήμερα, κατά την υπογραφή της παρούσας, ως εγγύηση για την τήρηση των
όρων της, την/τις υπ’ αρ. …………………… Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Καλής Εκτέλεσης της .................., όπως
σχετικά προβλέπεται στην διακήρυξη, ήτοι ………………. , ποσού ίσου με το 5% της συνολικής συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ, ήτοι …………. ευρώ. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης συντάχθηκε σύμφωνα με
τους όρους Διακήρυξης και τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
3.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης.
3.3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
Άρθρο 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
4.1. Ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση του συνόλου
των συνθηκών εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και των κινδύνων. Αναλαμβάνει δεν την
εκτέλεση της σύμβασης, θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές. Τυχόν παράλειψη ενημέρωσής
του δεν τον απαλλάσσει των συμβατικών υποχρεώσεων και ευθυνών του.
4.2. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το Έργο και θα εκπληρώσει όλες τις κύριες και παρεπόμενες υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τη Σύμβαση και την όλη έννομη σχέση του με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με
τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και με την απαιτούμενη φροντίδα, ικανότητα και επιμέλεια
ειδικευμένου επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα.
4.3. Ο Ανάδοχος θα τηρεί μέχρι και τη λήξη του έργου τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου που έχουν θεσπιστεί από το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Β’ του ν. 4412/2016.
4.4. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθότητα, πληρότητα και αρτιότητα του Έργου
και των εργασιών του, δεδομένου, άλλωστε, ότι, κατά δήλωσή του, διαθέτει την σχετική εμπειρία, καθώς
και τα κατάλληλα προσόντα, τον αναγκαίο εξοπλισμό, την απαιτούμενη οργάνωση, επαρκές ανθρώπινο
δυναμικό και χρηματοοικονομικούς πόρους για την έγκαιρη, πλήρη, προσήκουσα και απρόσκοπτη
εκτέλεση της Σύμβασης.
4.5. Ο Ανάδοχος θα ασκήσει τη μέγιστη επιστημονική και τεχνική ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια κατά
την εκτέλεση του Έργου και θα εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με κοινώς παραδεκτές
επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές αρχές και πρότυπα. Θα εκτελεί επίσης τις σχετικές εργασίες
κατά επαγγελματικό και πρακτικό τρόπο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της Σύμβασης.
4.6. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους
όρους της Σύμβασης, της απόφασης κατακύρωσης, της προσφοράς του και της διακήρυξης, διαφορετικά
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα Αρχή.
4.7. Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί κατ’
εντολήν και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση. Επί πλέον
πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή του Εκπροσώπου
ή/ και του Αναπληρωτή του γνωστοποιείται εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μόνο μετά από
την έγγραφη αποδοχή της.
4.8. Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων,
εξουσιοδοτημένοι να τον εκπροσωπούν σε όλα τα θέματα που αφορούν στη σύμβαση και να διευθετούν
για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε
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και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της
Αναθέτουσας Αρχής.
4.9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεση του έργου.
4.10. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
4.11. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην προσφορά του, επιστημονικού και
λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία,
τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, 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 του προσωπικού
του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης
εμπειρίας και προσόντων εντός της προθεσμίας, που θα του τάξει προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή.
4.12. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
4.13. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε
άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που
προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο Ανάδοχος ή τους υπεργολάβους αυτού,
υποχρεούται ο Ανάδοχος μόνος αυτός σε αποκατάστασή της.
4.14. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων, τα μέλη που αποτελούν την ένωση
θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων
των σχετικών με την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις
ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του έργου.
4.15. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι ένωση οικονομικών φορέων και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
της Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων εξαιτίας ανικανότητας του για
οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
4.16. Στην ως άνω περίπτωση ο Ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την
Αναθέτουσα Αρχή. Εάν, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, οι συμβατικοί όροι μπορούν να
εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης οικονομικών φορέων η Σύμβαση υλοποιείται από
τα λοιπά μέλη στο σύνολό της, και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα
εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον Ανάδοχο.
4.17. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης, τότε η Ανάδοχος ένωση οικονομικών φορέων οφείλει να
προτείνει αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να
συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα
εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του
αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφαση της την αντικατάσταση αυτή. Σε
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περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή
διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο ένωση οικονομικών φορέων έκπτωτο.
4.18. Ο Ανάδοχος εγγυάται τη νομιμότητα των πράξεων στις οποίες προβαίνει στο πλαίσιο της Σύμβασής
του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση καταλογισμού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή
από οποιαδήποτε ελεγκτική υπηρεσία για πράξη που διεκπεραιώθηκε από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη Σύμβασή του και εντός πέντε (5) ετών από την παραλαβή του Έργου,
υποχρεούται ο Ανάδοχος αυτοδικαίως και χωρίς καμιά διαδικασία εκτός της ειδοποίησης από την
Αναθέτουσα Αρχή, σε πλήρη αποζημίωση.
4.19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε συναντήσεις εργασίας που αφορούν στις παρεχόμενες
υπηρεσίες (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη
αποφάσεων.
Άρθρο 5. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5.1. Το Έργο του Αναδόχου παρέχεται σε χώρους κατάλληλα στελεχωμένους και εξοπλισμένους ώστε να
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες και τους σκοπούς του έργου, που διαθέτει ή θα μισθώσει για το σκοπό αυτό
ο Ανάδοχος και σε όποια άλλα σημεία προκύπτουν από τις απαιτήσεις του Έργου, χωρίς επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής.
5.2. Τόπος παράδοσης των παραδοτέων που προκύπτουν από τη Σύμβαση ορίζεται η έδρα της
Αναθέτουσας Αρχής (Κωδικός NUTS: GR 300).
5.3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό χρειαστεί για την εκτέλεση των
υποχρεώσεών του (π.χ. Η/Υ, λογισμικό εφαρμογών, εκτυπωτές, λογισμικό επικοινωνιών, modems, κλπ.).
5.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Αναθέτουσα Αρχή και να συμμετέχει σε συσκέψεις
για την πρόοδο του Έργου.
5.5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε έξοδα μετακίνησης ή διαμονής των προσώπων
που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκπόνηση/υλοποίηση του Έργου.
Άρθρο 6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1. Η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,
που έχει συγκροτηθεί με την ………… απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπής.
6.2. Έργο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι το οριζόμενο στην υπ’ αριθ. Πρωτ. ……..
απόφασης συγκρότησης αλλά και επιπλέον:
i. Η παροχή κατευθύνσεων στον Ανάδοχο.
ii. Η συμβατική επίβλεψη, η διατύπωση παρατηρήσεων και ενστάσεων.
iii. Ο έλεγχος της πορείας του έργου με κάθε πρόσφορο μέσο σε συνεργασία με τον Ανάδοχο.
iv. Η παραλαβή των παραδοτέων του έργου.
6.3. Η επίβλεψη της εκπόνησης του έργου δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο της ευθύνης για σφάλματα,
ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διαδικασία επίβλεψης του έργου ή μετά την
ολοκλήρωσή του.
6.4. H παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων, καθώς και του συνόλου του Έργου, θα γίνεται κατά τον
χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 2 ανάλογα με τα εκεί αναφερόμενα στάδια εκτέλεσης του Έργου. Κάθε
επιμέρους παραδοτέο θα παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή.
6.5. Ειδικότερα για την παραλαβή των παραδοτέων, η Επιτροπή εξετάζει τα εξής:
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i. το εμπρόθεσμο ή μη της υποβολής του παραδοτέου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
χρονοδιάγραμμα της σύμβασης,
ii. τη συμμόρφωση του Αναδόχου με το αντικείμενο και το περιεχόμενο του παραδοτέου, σύμφωνα με την
περιγραφή του έργου, και εκδίδει Πρωτόκολλο Τμηματικής Παραλαβής για τα επιμέρους παραδοτέα του
έργου. Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα παρακάτω στην παράγραφο 6.8.
6.6. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από την
παράδοση κάθε παραδοτέου από τον Ανάδοχο είτε εγκρίνει και παραλαμβάνει το παραδοτέο, είτε
υποδεικνύει στον Ανάδοχο συγκεκριμένες διορθώσεις/ προσαρμογές, καθώς και ορισμένη προθεσμία
εντός της οποίας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι διορθώσεις αυτές. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει
ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Αν παρέλθει διάστημα πλέον των τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής εκάστοτε παραδοτέου άνευ ενημέρωσης εκ μέρους της
Επιτροπής για λήψη διορθωτικών ενεργειών/προσαρμογών από τον Ανάδοχο, τότε τεκμαίρεται η σιωπηρή
αποδοχή (παραλαβή) αυτού.
6.7. Σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραδοτέων ή/και υπηρεσιών με υπαιτιότητα του
Αναδόχου, ή καθυστέρησης ανταπόκρισης στις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, της παραγράφου 6.6 ανωτέρω, πέραν χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο περί ποινικών ρητρών, διατηρουμένου του δικαιώματος
καταγγελίας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα παρακάτω. Κατά τη διαδικασία παραλαβής
διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο Ανάδοχος.
6.8. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, είναι δυνατόν να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην απόφαση.
6.9. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή
του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο το αργότερο εντός 15 ημερών από την οριστική
παραλαβή του τελικού παραδοτέου του έργου. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών
από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του,
θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Άρθρο 7. ΑΜΟΙΒΗ
7.1. Η αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται συνολικά στο ποσό ………. € όπως αναφέρεται στην απόφαση
κατακύρωσης. Οι πληρωμές του Αναδόχου γίνονται σε ευρώ.
7.2. Στην αμοιβή του Αναδόχου περιλαμβάνονται :
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,06% υπέρ της ΑΕΠΠ, 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 ΑΕΠΠ σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 350 του ν.
4412/2016.
γ) 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.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του ποσού της αμοιβής χωρίς ΦΠΑ.
Εκτός από την προβλεπόμενη Αμοιβή του Αναδόχου, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της
Αναθέτουσας Αρχής για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα
παρασχεθούν στο πλαίσιο του Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε
περίπτωση αλλαγής του συντελεστή Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.
7.3. Η αμοιβή του Αναδόχου θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν προηγούμενης έκδοσης
στο όνομά της των νόμιμων παραστατικών και παράδοσής τους μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των επιμέρους παραδοτέων του έργου από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία με τα
πρακτικά της θα βεβαιώνει i) την εμπρόθεσμη παράδοσή τους και ii) την επιτυχή υλοποίηση και
ολοκλήρωσή του/ς σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης
7.4. Η ως άνω Αμοιβή αποτελεί την πληρωμή που δικαιούται ο Ανάδοχος για την προσήκουσα, πλήρη και
έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, καθώς και για την πιστή και έγκαιρη εκπλήρωση του συνόλου των κυρίων και
παρεπομένων υποχρεώσεων, ευθυνών και εγγυήσεών του, σύμφωνα με τις διατάξεις, προδιαγραφές και
όρους της Σύμβασης.
7.5. Εκτός από την ως άνω Αμοιβή, η μοναδική άλλη χρέωση και επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής για
όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν και εν γένει τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στο πλαίσιο του
Έργου σε εκτέλεση της Σύμβασης, θα είναι ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των τιμολογίων του
Αναδόχου που θα εκδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε περίπτωση αλλαγής του
συντελεστή Φ.Π.Α., ο προαναφερόμενος Φ.Π.Α. λογίζεται ως ο αναλογούν Φ.Π.Α.
7.6. Στην Αμοιβή, με εξαίρεση τον οικείο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα και
οι δαπάνες που άμεσα ή έμμεσα πηγάζουν από ή σχετίζονται με το Έργο και που απαιτούνται για την
προσήκουσα εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης, όπως ενδεικτικά και όχι
αποκλειστικά:


Οι κάθε είδους φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, τα γενικά έξοδα, τα τέλη χαρτοσήμου, καθώς
και κάθε νόμιμη ή άλλη εισφορά, όπως ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης.



Κάθε είδους δαπάνη, δαπάνες μεταφράσεων, οχημάτων, πάγια έξοδα, κάθε είδους υποχρεώσεις προς
τρίτους (προστηθέντες, εξειδικευμένους συμβούλους κλπ.) στο πλαίσιο εκτέλεσης του Έργου.



Ημερομίσθια, μισθοί, δώρα, ασφαλιστικές εισφορές, προμήθειες, πρόστιμα, ποινές, οφειλές,
υπερωρίες, δαπάνες αναπλήρωσης προσωπικού, άδειες, και γενικά οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις.
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7.7. Όλα τα παραπάνω, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται ειδικά ή όχι στη Σύμβαση, περιλαμβάνονται στην
Αμοιβή και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά
υπεύθυνος και υπόχρεος για την πληρωμή, απόσβεση ή διακανονισμό όλων των προηγουμένων με δική
του δαπάνη.
7.8. Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναπροσαρμογή της Αμοιβής αυτής για
οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρεται ότι δεν αποτελούν λόγο
αναθεώρησης της Αμοιβής:


Η αύξηση του κόστους του Έργου, των εξόδων του Αναδόχου, του κόστους απασχόλησης, η μεταβολή
των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή γενικότερα η ανατίμηση υπηρεσιών ή ειδών που θα
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση του Έργου.



Η διαπίστωση ότι για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου απαιτούνται περισσότεροι ή διαφορετικοί
πόροι (ανθρώπινο δυναμικό, χρόνος απασχόλησης, υποδομές, εξοπλισμός) σε σύγκριση με τα
δεδομένα στα οποία στήριξε την προσφορά του ο Ανάδοχος .



Η εν γένει μεταβολή των συνθηκών εκτέλεσης του Έργου.



Κάθε άλλη συναφής περίσταση.

7.9. Γίνεται μνεία, ότι το ενδεχόμενο μεταβολών όπως οι παραπάνω και οι κίνδυνοι που αυτές
συνεπάγονται, έχουν ήδη ληφθεί υπόψη από τον Ανάδοχο κατά τη σύνταξη της προσφοράς του και έχουν
ήδη ενσωματωθεί στην Αμοιβή, δεδομένης της εμπειρίας του Αναδόχου στην εκτέλεση παρόμοιων έργων
και στον υπολογισμό των σχετικών κινδύνων του Έργου. Συνεπώς, συνομολογείται ότι στις ως άνω
ενδεικτικά αναφερόμενες περιστάσεις δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 388 (Απρόοπτη μεταβολή των
συνθηκών) και 288 Α.Κ., σε κάθε δε περίπτωση, ο Ανάδοχος παραιτείται από τώρα ρητά και
ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις διατάξεις αυτές και κάθε άλλη σχετική
διάταξη νόμου.
7.10. Δεδομένου ότι το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (EKT), ρητά συμφωνείται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ότι, ο Ανάδοχος θα
δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι
απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 8. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
8.1. Η πληρωμή του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του
Έργου, θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού πέντε τοις εκατό (5) % της συμβατικής αξίας χωρίς
Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ.
δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της παρούσας.
β) Πληρωμή 25% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων της Α’ Φάσης.
γ) Πληρωμή 20% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την οριστική
παραλαβή των παραδοτέων της Β’ Φάσης.
δ) Πληρωμή 30% της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την οριστική
παραλαβή των Παραδοτέων της Γ’ Φάσης.
ε) Πληρωμή 20%/Αποπληρωμή της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με
την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της Δ’ Φάσης και κατά επέκταση με την ολοκλήρωση της
σύμβασης και την οριστική παραλαβή του έργου, με την έκδοση Πρωτοκόλλου Ολοκλήρωσης και
Οριστικής Παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής και της έγκρισης αυτού από την Υπηρεσία.
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8.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, συνοδευόμενα από Πιστοποιητικό
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει σε χώρα εκτός
Ελλάδος με την οποία έχει συναφθεί Διακρατική Σύμβαση αποφυγής διπλής φορολόγησης, θα πρέπει να
προσκομίσει το σχετικό έντυπο «περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής
διαφυγής σε σχέση με τους φόρους επί του εισοδήματος επικυρωμένο από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.
8.3. Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα μέλος της
ένωσης χωριστά, ανάλογα με το μέρος του έργου που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί
στην τεχνική προσφορά της σχετικής ένωσης, και με αναφορά στην περιγραφή αυτή.
8.4. Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», ρητά θα συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον
Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν
έχουν μεταφερθεί οι απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην
Αναθέτουσα Αρχή.
Άρθρο 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9.1. Η προσήκουσα και έγκαιρη εκτέλεση του Έργου, συναρτάται ευθέως με το στελεχιακό δυναμικό και το
εν γένει προσωπικό που θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος έχει ήδη εκτιμήσει τις ανάγκες του Έργου
και εγγυάται ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου, διαθέτει τα προσόντα
και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και άρτια εκτέλεση του Έργου.
9.2. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση οποιουδήποτε στελέχους περιλαμβάνεται
στο ως άνω ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος στην περίπτωση
αυτή, θεωρείται, μεταξύ άλλων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα ή ανάρμοστη
συμπεριφορά ορισμένου προσώπου. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει
το στέλεχος αυτό με άλλο πρόσωπο αναλόγων προσόντων μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.
9.3. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Αναδόχου συνδέεται συμβατικά μόνο με τον τελευταίο, ο οποίος
υποχρεούται να τηρεί αυστηρά την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, να ασφαλίζει τους
εργαζομένους στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, να εξασφαλίζει την έκδοση τυχόν
απαιτουμένων αδειών παραμονής και εργασίας όταν αυτό απαιτείται κλπ. Σε κάθε περίπτωση, ο
Ανάδοχος βαρύνεται με το σύνολο των υποχρεώσεων που απορρέουν από την έννομη σχέση του με το
προσωπικό, τους υπαλλήλους και εν γένει συνεργάτες του, ιδίως δε έναντι των αρχών, ασφαλιστικών
οργανισμών κλπ. Ο Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για όλες τις
εισφορές, οφειλές, τέλη, και οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης,
ασφάλισης υγείας και σύνταξης, υπηρεσίες ή άλλες αρχές, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως το
Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. κλπ., καθώς και προς οποιουσδήποτε συνδέσμους, οργανισμούς, επιμελητήρια και
επαγγελματικές ενώσεις, που αφορούν το προσωπικό του, και εν γένει τους υπαλλήλους, συνεργάτες και
προστηθέντες του.
9.4. Ο Ανάδοχος ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για τις πράξεις και παραλείψεις
του προσωπικού του, και εν γένει των υπαλλήλων, συνεργατών και προστηθέντων του. Ειδικότερα, ο
Ανάδοχος θα είναι συνολικά και αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόλογος για όλο το προσωπικό του,
υπαλλήλους, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους του σε σχέση με οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από ή
σχετίζεται με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης επίσης της ευθύνης κατά τα άρθρα 334 (Ευθύνη από
πταίσμα του προστηθέντος) και 922 (Ευθύνη του προστήσαντος) του Αστικού Κώδικα, καθώς και για όλες
τις πράξεις, δραστηριότητες, παραλείψεις, λάθη ή αμέλειες των ως άνω προσώπων που συνδέονται
αιτιωδώς με την πρόκληση ζημίας ή βλάβης σε οποιονδήποτε τρίτο.
Άρθρο 10. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
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10.1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις
βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 218 του ν. 4412/2016, με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.
10.2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης 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 σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
10.3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του Αναδόχου.
10.4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αναθέτουσα Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
Ανάδοχο έκπτωτο.
10.5. Σε περίπτωση ένωσης, οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι, επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη της ένωσης.
Άρθρο 11. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
11.1. Ο Ανάδοχος, με την υπογραφή της σύμβασης, βεβαιώνει ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του και στο
πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 24 του ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε
από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την
εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια
ισχύος της Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο
πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν.4412/2016.
Σε κάθε περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν.
4412/106 για: α) την αποτελεσματική πρόληψη, β) τον εντοπισμό και γ) την επανόρθωση συγκρούσεων
συμφερόντων που προκύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης
των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις α` και β` της παρ. 3 του άρ. 24 του ν. 4412/2016 γνωστοποιήσουν
εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν σύγκρουση συμφερόντων των ιδίων ή των συγγενικών τους
προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της συνδρομής ή μη κατάστασης
σύγκρουσης συμφερόντων. Αν η Αναθέτουσα Αρχή αποφανθεί ότι συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων, ενημερώνει αμέσως την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και λαμβάνει αμελλητί τα
κατάλληλα μέτρα, προς διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και προς αποφυγή
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, στα οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνεται η εξαίρεση του
συγκεκριμένου προσώπου από οποιαδήποτε συμμετοχή στη σχετική διαδικασία σύναψης δημόσιας
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σύμβασης, εφαρμοζομένων και των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 7 του ν. 2690/1999
(Α` 45).
Εάν μια σύγκρουση συμφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί με άλλον τρόπο, ο υποψήφιος ή προσφέρων, ο
οποίος σχετίζεται με αυτή, αποκλείεται από τη διαδικασία, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην
περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
11.2. Η Αναθέτουσα Αρχή συντάσσει και αποστέλλει στην Αρχή γραπτή έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τις
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που εντοπίστηκαν, καθώς και όλα τα επακόλουθα μέτρα που
ελήφθησαν, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 341
του ν. 4412/2016.
Άρθρο 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
12.1. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της
σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των
νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
12.2. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
12.3. Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές εργασίες δεν
είναι επιλέξιμες.
12.4. Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εάν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή ΦΠΑ, τροποποίηση ΤΔΠ, κλπ) και με την απαραίτητη προϋπόθεση της
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. Σε κάθε περίπτωση, η
τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης και το οικονομικό αντικείμενο θα
πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο.
Άρθρο 13. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
13.1. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε
αποζημίωση, σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1. ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από
τη Σύμβαση,
2. ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της
Αναθέτουσας Αρχής,
3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας
Αρχής,
4. εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
5. εκδοθεί τελεσίδικη Απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός
του ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα του αρθρ. 6 διακήρυξης,
6. αν η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
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7. αν ο Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελoύσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στο άρ. 6 της διακήρυξης, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
της σύναψης σύμβασης,
8. αν 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 ταυ άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
13.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από το χρόνο κοινοποίησής της. Κατ’
εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ’ αυτήν, προθεσμία άρσης
της παράβασης, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία, με την
πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον
Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με την λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται
μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση
προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο, εργασία ή προϊόν
(ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς και τα πάσης φύσεως υποστηρικτικά
έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν
το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή έμμεσα τις
παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι υπεργολάβοι και συνεργάτες
του θα πράξουν το ίδιο.
13.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
13.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις ζημίες
και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν άμεσα ή
έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή
η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται
παραπάνω.
13.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το
αναλογούν συμβατικό τίμημα.
13.6. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα τα
δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση εγγυητικών επιστολών,
επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο νόμος. Η άσκηση από
την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσοτέρων από τα δικαιώματα αυτά δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου
ή άλλων δικαιωμάτων της.
Άρθρο 14. ΕΚΠΤΩΣΗ
14.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη Σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν εφόσον δεν ολοκλήρωσε τις υπηρεσίες μέσα στο συμβατικό χρόνο
περιλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων, που δόθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, η Αναθέτουσα
Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει
πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις τις Αναθέτουσας Αρχής
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καθώς και στις περιπτώσεις του άρ. 203 του ν. 4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί στον Ανάδοχο
ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν
η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο Ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας
συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη
συμμόρφωσης του Αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους
λόγους που οδήγησαν σε αυτήν.
14.2. Στην περίπτωση της έκπτωσης καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης του Αναδόχου.
14.3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν:
α) το έργο δεν ολοκληρώθηκε εμπροθέσμως και προσηκόντως με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
14.4. Στον Ανάδοχο, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη Σύμβαση επιβάλλονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου μέτρα,
ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, το οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων.
14.5. Μετά την, ως άνω, έκπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει, χωρίς
οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του Αναδόχου, όλα τα παραδοτέα, σχέδια, μελέτες, έγγραφα και
οποιαδήποτε άλλα στοιχεία και παραδοτέα είχε ήδη παραδώσει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή στο
πλαίσιο του Έργου.
Άρθρο 15. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
15.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του
έργου.
15.2. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και τους
διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
15.3. Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και έγκριση της
Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του που απορρέουν από τη Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση που προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων από τη σύμβαση, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία έχει το δικαίωμα
καταγγελίας της σύμβασης, σύμφωνα με το σημείο 4.8 της διακήρυξης. Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την
καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, με την προϋπόθεση της προηγούμενης ενημέρωσης της Αναθέτουσας
Αρχής.
15.4. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος Ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα
Αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος Ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία
στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
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υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από
νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Άρθρο 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
16.1. Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αναστέλλεται στο
μέτρο και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά
ανωτέρας βίας, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν
αντικειμενικά ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται
δεόντως και επαρκώς.
16.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται
να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 17. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η Αναθέτουσα Αρχή, οι καθολικοί αυτής διάδοχοι και τυχόν συνδεδεμένα νομικά πρόσωπα αποκτούν
καθόλη τη διάρκειας της παρούσας σύμβασης την άδεια χρήσεως και εκμεταλλεύσεως των πνευματικών
έργων του Αναδόχου, που επιδέχονται διανοητικής ιδιοκτησίας και εισφέρονται για την εκπόνηση του
παρόντος έργου.
Οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή χρήση των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης από την
Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του Αναδόχου.
Άρθρο 18. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
18.1. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν
σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
18.2. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες
ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την
Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφή της άδεια.
18.3. Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον Ανάδοχο,
όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή βοηθούς εκπληρώσεώς
του κατά την παροχή των υπηρεσιών.
18.4. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ’
αυτήν πρόσωπα, οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να
γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης
του έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του έργου ή του
Αναδόχου.
Άρθρο 19. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
19.1. Η Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
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19.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε
διαφοράς / διένεξης που απορρέει από την εκτέλεση της Σύμβασης σύμφωνα με τους κανόνες της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
19.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα
από την εμφάνιση της, τα μέρη υπόκεινται αποκλειστικώς για την επίλυσή της στην αρμοδιότητα των
Ελληνικών Δικαστηρίων που εδρεύουν στην Αθήνα.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την Αναθέτουσα Αρχή
..................

Για τον Ανάδοχο
..................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ
Το προαπαιτούμενο πρότυπο ΕΕΕΣ επισυνάπτεται συνημμένα ως αρχείο PDF στην παρούσα, προς γνώση
των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, καθώς επίσης, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του ΕΣΗΔΗΣ ως αρχείο PDF και XML, προκειμένου να συντάξουν τη σχετική απάντησή τους., μέσω της
Υπηρεσίας eΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Οντολογία Κωδικοποιήσεων
1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικών σχεδιάζει την 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 απουσία ανενεργών, αντιφατικών, επικαλυπτόμενων ή
παρωχημένων διατάξεων. Κομβικός άξονας της στρατηγικής είναι η ευρείας έκτασης αποκάθαρση του
δικαίου με κατάργηση άχρηστων, επικαλυπτόμενων ή αντιφατικών διατάξεων, κωδικοποίηση των
υπόλοιπων ρυθμίσεων και εγκαθίδρυση ενός μόνιμου μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας της
νομοθεσίας.
Βασικό μέλημα είναι η άμεση και εύκολη ηλεκτρονική πρόσβαση του πολίτη, της επιχείρησης και του
νομικού κόσμου της χώρας στο σύνολο της ελληνικής κωδικοποιημένης νομοθεσίας. Η πληροφορία που
θα παρέχεται θα είναι σε μορφή ανοιχτών δεδομένων, εμπλουτισμένη με μεταδεδομένα που θα
επιτρέπουν την περεταίρω αξιοποίηση από άλλα συστήματα και εφαρμογές. Στο πλαίσιο αυτό
επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η συστηματοποίηση της νομοπαραγωγικής διαδικασίας και της
διαδικασίας παραγωγής κανονιστικών πράξεων με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και διεθνών
προτύπων καλής νομοθέτησης και σημασιολογικής αναπαράστασης. Με την αξιοποίηση των προτύπων
αυτών οι πολίτες και ο νομικός κόσμος θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την ισχύουσα νομοθεσία ως
ένα ενιαίο κείμενο αλλά και την ιστορικότητα της, δηλαδή πως αυτή ίσχυε σε προηγούμενες χρονικές
περιόδους.
Η οντολογία που περιγράφεται στο παρόν κείμενο διαμορφώθηκε για αυτό το σκοπό στο πλαίσιο της
Πράξης 1.1 του Προγράμματος ISA της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Interoperability Solutions for European Public
Administrations ). Η σχετική δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το πρόγραμμα ISA που είχε κομβικό
ρόλο και την Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ιταλίας. Η δράση είχε ως σκοπό να
υποστηρίξει την ανάπτυξη ιστοτόπων για την εύκολη και φιλική προς τον χρήστη πρόσβαση στην Εθνική
Νομοθεσία και εργαλείων για τη σύνταξη των εν λόγω νομικών διατάξεων. Βασικό αντικείμενο αποτέλεσε
η διάθεση της νομικής πληροφορίας σε μορφή ανοιχτών δεδομένων, προκειμένου να απευθύνεται σε
όλες τις δυνητικές ομάδες χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, νομικό κόσμο και άλλους επαγγελματίες,
δημόσιους και δικαστικούς λειτουργούς κλπ), να παρουσιάζει την εξέλιξη της νομοθεσίας σε βάθος
χρόνου με φιλικό τρόπο, επιτρέποντας την ανάκτηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου σε δεδομένη
χρονική στιγμή και να παρέχεται και σε μηχαναγνώσιμη μορφή για ανταλλαγή με άλλα συστήματα και
περαιτέρω αξιοποίησή της.
1.1.

Γενικό Πλαίσιο: Πρόσβαση στη νομοθεσία και στη διαχρονική εξέλιξή της

Η ενίσχυση της διαφάνειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης νομοθεσίας, αποτελεί πάγιο και
διαρκώς αυξανόμενο αίτημα των πολιτών προς τις Κυβερνήσεις τους.
Οι πολίτες, ο νομικός κόσμος και άλλοι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, αλλά και οι δημόσιοι και
δικαστικοί λειτουργοί χρειάζεται να γνωρίζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο τόσο κατά την χρονική
στιγμή της αναζήτησης, όσο και σε παρελθόντα χρόνο. Ωστόσο, δεδομένου του σημαντικού αριθμού
μεταβολών (τροποποιήσεις, προσθήκες, καταργήσεις, κλπ) τις οποίες μπορεί να έχει υποστεί ένα
συγκεκριμένο νομοθέτημα, η ανάκτηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για μία δεδομένη χρονική
στιγμή μπορεί να αποδειχθεί διαδικασία εξαιρετικά επίπονη και κοπιαστική.
Προκειμένου να ξεπεραστούν παρόμοιες δυσκολίες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση στη νομική
πληροφορία, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε το 2012 τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου και κάλεσε τα
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Κράτη-Μέλη να εφαρμόσουν το Ευρωπαϊκό Αναγνωριστικό Νομοθεσίας (European Legislation Identifier ELI) , το οποίο προάγει την σημασιολογική διαλειτουργικότητα στη νομική πληροφορία.
Ωστόσο, παρόλο που το ELI παρέχει τα μέσα για την προαγωγή της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας
για την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, δεν υποστηρίζει την οπτικοποίηση της σχετικής πληροφορίας
και δεν εισέρχεται σε βάθος ανάλυσης του νόμου (π.χ. άρθρου ή παραγράφου) που συχνά είναι
αντικείμενο των τροποποιητικών διατάξεων.
Επίσης το ELI δεν περιλαμβάνει στοιχεία που να υποβοηθούν την ομαδοποίηση ομοειδών διατάξεων που
ανήκουν σε μία θεματική περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών και η Ιταλική Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της
Διαφθοράς συνεργάστηκαν με το Πρόγραμμα ISA, προκειμένου να αναπτυχθεί πιλοτική δράση με στόχο:
1.

Δημιουργία μίας οντολογίας που να υποστηρίζει τις ανωτέρω λειτουργικές απαιτήσεις,

2.
Διάθεση της νομοθεσίας σε μορφή ανοιχτών δεδομένων, εύκολα προσβάσιμη και κατανοήσιμη
από τους τελικούς χρήστες και παράλληλα διαθέσιμη και σε μηχαναγνώσιμη μορφή μέσα από δημιουργία
πιλοτικού ιστοτόπου,
3.
Οπτικοποίηση της εξέλιξης των νομοθετημάτων σε βάθος χρόνου, για διάθεση έγκυρης
πληροφορίας εύκολα ανακτήσιμης από τον χρήστη
Πιο συγκεκριμένα, για την υποστήριξη των παραπάνω αναπτύχθηκε οντολογία που βασίστηκε στην
οντολογία του ELI, η οποία επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε προκειμένου να απεικονίσει αφενός τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κωδικοποιήσεων και αφετέρου τη χρονική εξέλιξη των νομοθετημάτων.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την ανάπτυξη της οντολογίας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:
•
Ανάλυση απαιτήσεων για την μοντελοποίηση/απεικόνιση των νομοθετημάτων και των
τροποποιήσεων αυτών
•

Ανάλυση απαιτήσεων για την αναπαράσταση των μεταβολών της νομοθεσίας σε βάθος χρόνου

•
Ανάπτυξη οντολογίας βασισμένης στο ELI, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που προέκυψαν για
τη κωδικοποίηση
•
Διάθεση της τεκμηρίωσης της οντολογίας σε διαδικτυακό τόπο προκειμένου να είναι εύκολη η
διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης και να εξασφαλιστεί ότι καλύπτονται όλες οι ανάγκες
αναπαράστασης των νομοθετημάτων και των τροποποιήσεων αυτών
•
Εφαρμογή της οντολογίας σε περιορισμένο αριθμό νομοθετημάτων για την επιβεβαίωση της
κάλυψης των απαιτήσεων της κωδικοποίησης
Για την πρακτική εφαρμογή της οντολογίας, δημιουργήθηκε πιλοτικός ιστότοπος (openlaw.ethemis.gov.gr) η αρχιτεκτονική του οποίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.
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Σχήμα 1: Αρχιτεκτονική προτεινόμενης λύσης
2.1.

Αναμενόμενα Οφέλη

Η ανάπτυξη της οντολογίας αναμένεται να ωφελήσει σημαντικά τόσο τη δημόσια διοίκηση, όσο και τους
κοινωνικούς εταίρους, όπως πολίτες, επιχειρήσεις, νομικοί και άλλοι επαγγελματίες, επαγγελματικοί
σύλλογοι, κλπ. Πιο συγκεκριμένα στα αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνονται:
•
Ευρεία και φιλική προς το χρήστη αναπαράσταση της νομοθεσίας και της εξέλιξής της σε βάθος
χρόνου
•
Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών, μέσω της διάθεσης της
νομικής πληροφορίας σε μηχαναγνώσιμη μορφή ανοιχτών δεδομένων. Τα διαθέσιμα δεδομένα θα
μπορούσαν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τεχνικές ανάλυσης κειμένου (text
analytics) για την ανίχνευση περιπτώσεων διαφθοράς ή αντιθέσεων μεταξύ ενός νομοθετήματος και των
τροποποιήσεών του
•
Βελτίωση της ποιότητας των διαθέσιμων δεδομένων, εξασφαλίζοντας τη συνοχή και την ορθά
δομημένη μορφή τους
•
Ενίσχυση της διαφάνειας, επιτρέποντας την πρόσβαση στο σύνολο της διαθέσιμης νομικής
πληροφορίας από το σύνολο των δυνητικών χρηστών
•
Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, που διασφαλίζεται με την εφαρμογή και την επέκταση μίας
κοινώς αποδεκτής νομικής οντολογίας όπως το ELI
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•
Ενίσχυση της τυποποίησης των προδιαγραφών σε πληροφοριακά συστήματα που αφορούν σε
επεξεργασία νομικής πληροφορίας
3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΛΥΣΗΣ

3.1.

Μοντέλο Δεδομένων

Το μοντέλο δεδομένων και τη οντολογία που αναπτύχθηκαν βασίζονται στα παρακάτω:
•
Οντολογία ELI, για την απεικόνιση της έννοιας του Νομικού Πόρου (Legal resource ) και τα
χαρακτηριστικά/ιδιότητες του ELI που σχετίζονται με τον Νομικό Πόρο
•
Akoma Ntoso , για την υποστήριξη ορολογίας που δεν περιλαμβάνεται στο ELI και σχετίζεται με
την αναλυτική δομή των νομικών κειμένων και των τροποποιήσεων τους
•
CPOV (Core Public Organisation Vocabulary) , για την απεικόνιση της έννοιας του Δημόσιου
Οργανισμού για τη συσχέτιση της νομοθεσίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες
3.1.1. Προσέγγιση
Στο πρώτο στάδιο, και χρησιμοποιώντας ως βάση ένα υπάρχον κωδικοποιημένο νομικό κείμενο και την
τροποποίησή του, μοντελοποιήθηκαν τρεις βασικές έννοιες:
•
Η Νομοθετική Πράξη ή απλώς Πράξη (Legislative Act ή απλώς Act) που διαιρείται σε διαφορετικά
συστατικά μέρη
•

Η Τροποποίηση (Amendment) που συνδέεται με την Πράξη

•
Η επίσημη αρχή δημοσίευσης στην Ελλάδα, το Εθνικό Τυπογραφείο, που είναι υπεύθυνο για την
διαδικασία δημοσίευσης των νομοθετημάτων
Χρησιμοποιώντας έναν ανοιχτού λογισμικού επεξεργαστή οντολογιών που αναπτύχθηκε από το
Πανεπιστήμιο του Stanford, το Protégé, οι προαναφερθείσες οντολογίες συνδυάστηκαν προκειμένου να
σχεδιασθεί το μοντέλο δεδομένων για κάθε μία από τις τρεις έννοιες. Τα αντίστοιχα μοντέλα
περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.
Ολόκληρη η οντολογία που αναπτύχθηκε είναι δημοσιευμένη στο σύνδεσμο: http://openlaw.ethemis.gov.gr/documentation/index.html .
3.1.2. Το μοντέλο Νομοθετικής Πράξης
Βάσει της οντολογίας του ELI, η Νομοθετική Πράξη μοντελοποιήθηκε σαν υποκλάση (subclass) του
Νομικού Πόρου (legal resource), ο οποίος σύμφωνα με το ELI μπορεί να αναπαριστά μία νομοθετική
πράξη ή οποιοδήποτε συστατικό μέρος αυτής, όπως για παράδειγμα ένα άρθρο.
Βάσει του ισχύοντος πλαισίου για την καλή νομοθέτηση , μία Πράξη μπορεί να αποτελείται από ένα ή
περισσότερα από τα παρακάτω συστατικά μέρη, τα οποία παρατίθενται από την υψηλότερη στη
χαμηλότερη υποδιαίρεση:
•
Μέρη (Parts), το οποία μπορεί να περιέχουν Κεφάλαια και τα οποία μπορεί να αριθμούνται με
αριθμητικά ή λεκτικά προσδιοριστικά (πχ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ή ΜΕΡΟΣ 1)
•

Κεφάλαια (Chapters), τα οποία μπορεί να περιέχουν Άρθρα

•

Άρθρα (Articles), τα οποία μπορεί να περιέχουν Παραγράφους

•

Παράγραφοι (Paragraph), οι οποίες μπορεί να περιέχουν Περιπτώσεις

•

Περιπτώσεις (Intend), οι οποίες μπορεί να περιέχουν Υποπεριπτώσεις

•

Υποπεριπτώσεις (Subintend), οι οποίες μπορεί να περιέχουν Εδάφια;
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•

Εδάφια (Passage), που συνιστά το χαμηλότερο επίπεδο υποδιαίρεσης ενός νομικού κειμένου

Κάθε ένα από τα παραπάνω μέρη αποτελεί αυτούσιο Νομικό Πόρο (Legal resource). Επίσης είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της Πράξης (Act) στην οποία περιέχεται. Δεδομένου αυτού υπήρξε ανάγκη για
χρήση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στο Akoma Ntoso, σύμφωνα με την οποία ορίζεται η έννοια
«Σώμα» (Body) μίας Πράξης. Όλα τα παραπάνω μέρη, δημιουργήθηκαν ως υποκλάσεις (subclass) της
έννοιας Σώμα, που απεικονίζει έναν αφηρημένο Νομικό Πόρο και είναι συνεπώς υποκλάση (subclass) του
Νομικού Πόρου.
Ως αποτέλεσμα μία Πράξη έχει, ως Νομικός Πόρος, τουλάχιστον ένα Σώμα, το οποίο περιέχει ένα ή
περισσότερα συστατικά μέρη, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω. Κάθε συστατικό μέρος μπορεί να
εμφανίζεται από 0 έως περισσότερες φορές.

Σχήμα 2: Ιεραρχικό μοντέλο για το Σώμα και τα συστατικά του μέρη
Μία Πράξη έχει τις παρακάτω ιδιότητες/χαρακτηριστικά, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τον ορισμό των
μεταδεδομένων, δηλαδή του δεύτερου πυλώνα του ELI και βασίζονται στην οντολογία του:
Πίνακας 1: Ιδιότητες Πράξης
Ιδιότητα/Χαρακ
τηριστικό
Ημερομηνία
Υπογραφής /
Date of signature

Επεξήγηση

Προαιρετική

Επαναχρησιμοποίηση
από τα συστατικά μέρη

Η ημερομηνία κατά
την
οποία
υπογράφηκε
μία
πράξη

Ναι, η πράξη μπορεί να
συνδέεται
με
διαφορετικές
ημερομηνίες που υποδεικνύουν
τη φάση εξέλιξης στην οποία
βρίσκεται. Στην περίπτωση που
είναι κενή
η πράξη έχει
συνταχθεί αλλά δεν έχει ακόμη
υπογραφεί

Όχι,
η
ημερομηνία
υπογραφής ανήκει μόνο στη
συνολική πράξη
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Ημερομηνία
Δημοσίευσης
Date
publication

Περιγραφή
Description

/
of

/

Η ημερομηνία κατά
την
οποία
δημοσιεύτηκε μία
πράξη

Σύντομη
περιγραφή
πράξης

Ναι, η πράξη μπορεί να
συνδέεται
με
διαφορετικές
ημερομηνίες που υποδεικνύουν
τη φάση εξέλιξης στην οποία
βρίσκεται. Στην περίπτωση που
είναι κενή η πράξη μπορεί να
έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί

Όχι,
η
ημερομηνία
δημοσίευσης ανήκει μόνο
στη συνολική πράξη

Ναι, χρησιμοποιείται από
την Παράγραφο για να
περιγράψει το περιεχόμενό
της

της

Όχι, η πράξη πρέπει να έχει μία
σύντομη περιγραφή

Η ημερομηνία που
οποιοδήποτε τμήμα
του νομικού πόρου
ή
νομικής
έκφρασης
(legal
expression2)
τέθηκε σε ισχύ

Ναι, η πράξη μπορεί να
συνδέεται
με
διαφορετικές
ημερομηνίες που υποδεικνύουν
τη φάση εξέλιξης στην οποία
βρίσκεται. Στην περίπτωση που
είναι κενή η πράξη μπορεί να
έχει δημοσιευθεί αλλά δεν έχει
τεθεί σε ισχύ

Has part

Υποδεικνύει
το
Σώμα μίας πράξης

Όχι, η πράξη πρέπει να έχει
Σώμα
ανεξαρτήτως
της
σύνθεσης αυτού

Ναι, χρησιμοποιείται από τα
μέρη για να υποδείξει την
ιεραρχική δομή

Έχει
θεματική
περιοχή / Has
subject division

Υποδεικνύει
τη
θεματική περιοχή
μίας πράξης βάσει
του κωδικολογίου
των
νομικών
θεματικών
περιοχών
σύμφωνα
την
ελληνική
νομοθεσία
(το
καθολικό θεματικό
νομικό ευρετήριο3)

Όχι, η πράξη πρέπει να
αντιστοιχίζεται σε τουλάχιστον
μία (1) θεματική περιοχή

Ναι, χρησιμοποιείται από
όλα τα συστατικά μέρη για
να υποδείξει τη θεματική
περιοχή
στην
οποία
ανήκουν

Γλώσσα
Language

Υποδεικνύει
τη
γλώσσα
της
πράξης σύμφωνα
με το κωδικολόγιο
γλωσσών το οποίο
στην συγκεκριμένη
περίπτωση
έχει
τιμή

Όχι, η πράξη πρέπει να είναι
συνδεδεμένη τουλάχιστον με
την ελληνική γλώσσα.
Αν
διατίθενται και μεταφράσεις της
πράξης, πρέπει να εμφανιστούν
στο
μοντέλο
ως
νομικές
εκφράσεις (legal expression)

Ημερομηνία
έναρξης ισχύος /
First
date
of
entry in force

Ναι, χρησιμοποιείται από
όλα
τα
μέρη
για
να
υποδείξει πότε τίθενται σε
ισχύ

Έχει μέρη /

/

Ναι, όλα τα μέρη έχουν τη
ίδια τιμή γλώσσας

http://publicati
2

3

The intellectual realisation of a legal resource in the form of a "sequence of signs" (typically alpha-numeric characters in a
legal context) (definition adapted from RDA). For example, any version of the legal resource whose content is specified and
different from others for any reason: language, versions, etc
(http://publications.europa.eu/mdr/eli/documentation/ELI_Ontology-v1.0.htm)
http://openlaw.e-themis.gov.gr/legislation-pilot/documentation/classes/SubjectDivision___-352878019.html
Σελίδα 105

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»

ons.europa.eu/
resource/autho
rity/language/E
LL

Τοπικό
αναγνωριστικό
Local id

/

Τίτλος / Title

Το
μοναδικό
αναγνωριστικό που
χρησιμοποιείται
στο
τοπικό
σύστημα
αναφοράς,
προκειμένου
να
εξασφαλιστεί
η
συμβατότητα με το
τοπικό
σύστημα,
όπως
για
παράδειγμα
το
CELEX στην ΕΕ ή
το NOR στη Γαλλία

Όχι, η πράξη ταυτοποιείται με
ένα τοπικό αναγνωριστικό

Ο
τίτλος
πράξης

Όχι, η πράξη πρέπει να έχει
έναν τίτλο

Ναι,
μόνο
μέρη
όπως
«Άρθρο»,
«Κεφάλαιο»,
«Μέρος» μπορεί να έχουν
τίτλο

Όχι, η πράξη πρέπει να έχει το
είδος
πράξης
π.χ.
νόμος,
Υπουργική απόφαση κλπ

Όχι,
ο
τύπος
πράξης
αναφέρεται
μόνο
στη
συνολική πράξη

Όχι, η πράξη πρέπει να έχει το
δικό της URI σχήμα

Ναι όλα τα μέρη πρέπει να
έχουν το δικό τους URI
σχήμα

της

Το
URI
που
χαρακτηρίζει
την
πράξη
όπως
προσδιορίζεται από
συγκεκριμένο
κωδικολόγιο όπως
Τύπος
πράξης/
Type document

URI Σχήμα /
URI schema

http://publicati
ons.europa.eu/
authority/resou
rce-type/ACT

Το
URI
Σχήμα
χρησιμοποιείται
πρακτικά για την
αναπαράσταση της
πράξης,
για
παράδειγμα:
http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/
{document_type}/
{law_number}/{y
yyy}/

Όχι,
το
τοπικό
αναγνωριστικό ανήκει μόνο
στη συνολική πράξη

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το URI σχήμα, που διαφοροποιείται για
κάθε συστατικό μέρος της πράξης. Το URI σχήμα βασίζεται στον Πρώτο Πυλώνα του ELI: σταθερά
Σελίδα 106

‘Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης’

17PROC002060283 2017-10-09

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»

αναγνωριστικά νομοθεσίας με χρήση HTTP URIs. Το URI σχήμα χρησιμοποιεί τα διαθέσιμα μεταδεδομένα
για τη δημιουργία μοναδικών, σταθερών αναγνωριστικών.

Πίνακας 2: Κατάλογος των συστατικών μερών μίας πράξης με το αντίστοιχο URI σχήμα
Συστατικό
Μέρος

URI Σχήμα

Άρθρο / Article

http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/article_{article_number}

Κεφάλαιο
Chapter

/

Περίπτωση
Indent

/

Παράγραφος
Paragraph

/

http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/chapter_{chapter_numbe
r}
http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/indent_{indent_number}
http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/paragraph_{paragraph_n
umber}

Μέρος / Part

http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/part_{part_number}

Εδάφιο / Passage

http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/passage_{passage_numb
er}

Υποπερίπτωση
Subindent

http://openlaw.ethemis.gov.gr/eli/{document_type}/{law_number}/{yyyy}/subindent_{subindent_nu
mber}

/

Προκειμένου για την κατηγοριοποίηση ενός Νομικού Πόρου, το ELI χρησιμοποιεί συγκεκριμένες
έννοιες όπως:




Διοικητική περιοχή (Administrative area)
Σε ισχύ (In force), με πιθανές τιμές “Σε ισχύ” ( “in force”), “Όχι σε ισχύ”
(“not in force”) ή “Σε ισχύ εν μέρει” (“partially in force”)
Γλώσσα (Language), που για την συγκεκριμένη περίπτωση έχει τιμή
“Ελληνικά”



Νομικό κύρος (Legal value), με τιμές “δεσμευτικό” (“authoritative”),
“οριστικό” (“definitive”), “επίσημο” (“official”), “ανεπίσημο” (“unofficial”);



Τύπος πόρου (Resource type), που για την συγκεκριμένη περίπτωση έχει
τιμή http://publications.europa.eu/authority/resource-type/ACT
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Έκδοση (Version)

Επιπλέον, δεδομένης της ανάγκης για αντιστοίχιση των εθνικών νομικών πράξεων σε μία ή
περισσότερες θεματικές ενότητες, δημιουργήθηκε στο μοντέλο η έννοια Θεματική περιοχή
(SubjectDivision) σαν υποπερίπτωση του χαρακτηριστικού “αφορά” (is about) του ELI. Ο
ορισμός των θεματικών περιοχών έγινε βάσει του νομικού ευρετηρίου του ιστοτόπου του
«Κώδικα Διαρκούς Νομοθεσίας – Ραπτάρχης», e-themis.gov.gr. Ο τελικός κατάλογος των
θεματικών περιοχών θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του έργου «Εθνική Πύλη για την
Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας», στο πλαίσιο του οποίου θα
εμπλουτιστεί και θα επεκταθεί με σκοπό να προκύψει Καθολικό Νομικό Θεματικό Ευρετήριο.
Με τον ορισμό της Θεματικής Περιοχής (SubjectDivision) και της αντίστοιχης ιδιότητας “έχει
θεματική περιοχή” των αντικειμένων, κάθε instance μίας Πράξης μπορεί να αντιστοιχιστεί σε
κάποια περιοχή. Πρακτικά, αυτό βοηθάει στην κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας, ώστε να
διευκολύνεται η αναζήτηση συγκεκριμένου νομοθετήματος από τους χρήστες.

Figure 3: Η έννοια «Θεματική Περιοχή» (Subject Division) ορίστηκε για την κατηγοριοποίηση της Ελληνικής
Νομοθεσίας
Η Θεματική Περιοχή αποτελεί γενικευμένη έννοια που θα μπορούσε δυνητικά να επαναχρησιμοποιηθεί
και από άλλα μοντέλα δεδομένων. Για το σκοπό αυτό ορίστηκε σχετικό κωδικολόγιο (controlled
vocabulary), του οποίο στη σημερινή του μορφή είναι αναρτημένο στη διεύθυνση http://openlaw.ethemιs.gov.gr/vocabulary.html.
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Η νομοθεσία που είναι σε συναφείς θεματικές περιοχές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται σε Βιβλία (books)
με βάση την ορολογία του Akoma Ntoso αλλά και την σχετική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας της
Κυβέρνησης.
3.1.3. Το μοντέλο της Τροποποιητικής Πράξης (Amendment)
Η Τροποποίηση ως διακριτή φάση της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, θεωρείται ως νέος Νομικός
Πόρος (Legal Resource). Παράλληλα, σύμφωνα με το ELI η Τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί ως η
επίπτωση που αλλάζει το κείμενο ενός νομοθετήματος συνεπώς η Τροποποίηση είναι υποδιαίρεση της
έννοιας “Επίπτωση” (Effect).
Όπως η Πράξη, έτσι και η Τροποποίηση, έχει ένα Σώμα που ονομάζεται Σώμα Τροποποίησης
(AmendmentBody), ορολογία που προέρχεται από το Akoma Ntoso.
Το Σώμα Τροποποίησης έχει ως κύριες υποδιαιρέσεις το Άρθρο και την Παράγραφο, ενώ μπορεί δυνητικά
να έχει και οποιοδήποτε άλλο συστατικό μέρος (όπως πχ Περίπτωση, Υποπερίπτωση) όπως ακριβώς και η
Νομοθετική Πράξη.

Σχήμα 4: Ιεραρχικό μοντέλο για την «Τροποποίηση» και το «Σώμα Τροποποίησης»
Λαμβάνοντας υπόψη ότι μία Τροποποίηση μεταβάλλει ένα νομοθέτημα, η ιδιότητα του ELI «μεταβάλλει»
(changes) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διασύνδεση μεταξύ όλων των συστατικών μερών ενός Νομικού
Πόρου. Η αντίστροφη αυτής ιδιότητα «μεταβάλλεται από» (changed by) χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία διασύνδεσης μεταξύ ενός μεταβαλλόμενου νομοθετήματος και μίας τροποποίησης.
Δεδομένου ότι η έννοια «μεταβάλλει» είναι αρκετά γενικευμένη, εισήχθησαν νέες υποδιαιρέσεις αυτής
για την εξειδίκευσή της. Οι νέες υποδιαιρέσεις προέρχονται από το Akoma Ntoso και είναι οι ακόλουθες.
•

Κατάργηση (Repeal)

•

Αντικατάσταση (Substitution)

•

Προσθήκη (Insertion)

•

Διαχωρισμός (Split)
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•

Συνένωση (Join)

•

Επαναρίθμηση (Renumbering)

Σημειώνεται ότι για κάθε μία από τις παραπάνω υποδιαιρέσεις έχει οριστεί και η αντίστροφή της.
3.1.4. Το Εθνικό Τυπογραφείο και το Μοντέλο Εφημερίδας Κυβέρνησης
Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι υπεύθυνο για την δημοσίευση όλων των νόμων που ψηφίστηκαν σε μία
δεδομένη χρονική περίοδο.
Προκειμένου για την μοντελοποίηση του Εθνικού Τυπογραφείου, χρησιμοποιήθηκε το Core Public
Organisation Vocabulary, βάσει του οποίου ως Δημόσιος Οργανισμός (PublicOrganisation) ορίζεται
«Οποιοσδήποτε οργανισμός ανήκει στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
ανεξαρτήτως βαθμίδας».
Για την αναπαράσταση του Εθνικού Τυπογραφείου προστέθηκε στο μοντέλο η έννοια “Σώμα
Δημοσίευσης“ (PublicationBody) σαν υποδιαίρεση του Δημόσιος Οργανισμός. Συνεπώς το Εθνικό
Τυπογραφείο είναι ένα instance του “Σώμα Δημοσίευσης“.

Σχήμα 5: Το ιεραρχικό μοντέλο για το «Σώμα Δημοσίευσης»
Σαν instance του «Σώμα Δημοσίευσης», το Εθνικό Τυπογραφείο έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•

την αρχική ιστοσελίδα (homepage), με τιμή http://www.et.gr

•

τη σχέση “δημοσίευσε” (has published) με ένα Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Η κατηγοριοποίηση της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (officialGazette) προέρχεται από το Akoma Ntoso που
την χαρακτηρίζει ως “Συλλεκτική Δομή” (CollectionStructure), δηλαδή ως παράθεση ενός συνόλου
στοιχείων, εν προκειμένω ενός συνόλου νόμων. Από την άλλη πλευρά η Εφημερίδα της Κυβέρνησης
μπορεί επίσης να θεωρηθεί Σχήμα (Format) στο οποίο ενσωματώνεται μία νομική έκφραση.
Βάσει των παραπάνω η Εφημερίδα της Κυβέρνησης μοντελοποιήθηκε όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα:

Figure 6: Το ιεραρχικό μοντέλο για την «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως»
Για παράδειγμα το ΦΕΚ A.45, εφόσον είναι Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχει την ιδιότητα «δημοσιεύτηκε
από» (isPublishedBy), αντίθετη της ιδιότητας «δημοσίευσε» του Εθνικού Τυπογραφείου:
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Σχήμα 7: Το ΦΕΚ Α.45 «δημοσιεύτηκε από» το Εθνικό Τυπογραφείο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: EUROPEAN LEGISLATION IDENTIFIER
Η παρουσίαση του ELI από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δημιουργεί τη βάση για την ευκολότερη ανταλλαγή
της νομικής πληροφορίας, αφενός επιτρέποντας την υπερπήδηση εμποδίων που προκαλούνται από την
εγγενή διαφοροποίηση μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων και αφετέρου προάγοντας τη
διασυνοριακή ανάκτηση και ανταλλαγή της.
Ανεξαρτήτως αν πρόκειται για παραγωγή/διάθεση ή για ανάκτηση/χρήση της νομικής πληροφορίας,
απαιτείται προοδευτική προσέγγιση της εφαρμογής του ELI που βασίζεται στους εξής τρεις πυλώνες:
•
Ταυτοποίηση της νομοθεσίας μέσω HTTP URI, με τον ορισμό URI προτύπων σε Ευρωπαϊκό, εθνικό
και τοπικό επίπεδο
•
Περιγραφή της νομικής πληροφορίας μέσω μεταδεδομένων (metadata), ορίζοντας ένα μοντέλο
δεδομένων για την περιγραφή της νομικής πληροφορίας
•
Διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας του μοντέλου δεδομένων με τη δημιουργία νομικών ιστοτόπων
και τη διάθεση ανοιχτών δεδομένων σε μηχαναγνώσιμη μορφή, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάλυση
και η εξαγωγή και συνεπώς η ανταλλαγή της νομικής πληροφορίας
Τα Κράτη-Μέλη καλούνται να υλοποιήσουν το ELI ακολουθώντας τα παραπάνω τρία βήματα, παρόλο που
το Συμβούλιο του ELI δεν θέτει ως απαραίτητη τεχνική προδιαγραφή την τήρηση της σειράς των πυλώνων.
Αντίθετα το Συμβούλιο παρέχει εναλλακτικές προτάσεις, όπως για παράδειγμα η μοντελοποίηση των
μεταδεδομένων με χρήση RDFa σε XHTM, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο σχήμα για την ενσωμάτωση
μεταδεδομένων σε κοινές HTML σελίδες.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
[ISA]

Interoperability Solutions for European Public Administrations, http://ec.europa.eu/isa/

[ELI] ELI Technical Implementation Guide (http://data.europa.eu/doi/10.2830/74251) and ELI:
Implementation Methodology: good practice and guidelines (http://data.europa.eu/doi/10.2830/813167)
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