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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-
ΤΙΜΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 
«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS 5001354 

ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΊΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-2020 
 (Απόφαση Δ.Σ. Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ αρ. 1454 της συνεδρίασης αριθμ. 297/02.06.2017) 

 
Προϋπολογισμός δαπάνης : € 56.210,00 πλέον Φ.Π.Α 24% (συνολ. 69.700,00 €)  

 
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Ημερομηνία  
 

Ημέρα  Ώρα 
  
 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) 

21/06/2017  Τετάρτη   12:00  Λυκούργου 10-1ος όροφος 
αίθουσα Α5 

Χρονική διάρκεια του Έργου: έξι (6) μήνες (με δυνατότητα παράτασης για μέγιστο 
διάστημα 3 μηνών ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης)  

CPV: 71351700-0/Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών    

Δρ. Αναστάσιος Τάγαρης 
                      Πρόεδρος Δ.Σ. &   

            Διευθύνων Σύμβουλος 

 
info@idika.gr  ·  www.idika.gr 

 
 

Δ/νση: Λυκούργου 10 -105 51  Αθήνα 
Υποκατάστημα:  Λ. Συγγρού 101 

                      11745 Αθήνα 

 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

 

Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα Αθήνα, 7/6/20174 
Τηλέφωνο: 213-2168156-183  
Φαξ: 213-2168199         Αρ. Πρ  4158 
E-mail: kolovou@idika.gr  

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Α΄ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) για τις ανάγκες της  προκηρύσσει συνοπτικό 
διαγωνισμό, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3 
«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 
ΜIS 5001354 που χρηματοδοτείται από το ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 2014-
2020 όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 
56.210,00 πλέον Φ.Π.Α 24% (συνολ. 69.700,00 €)  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής.  

Αναλυτικά, το αντικείμενο του έργου και συνολικά οι υποχρεώσεις του αναδόχου 
περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της παρούσας Διακήρυξης.  

 
ΑΡΘΡΟ 2 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

2.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄), 
λαμβάνοντας υπόψη και: 

 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 31 /1  2 (Α  161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1. 

 Τη με αριθμ. 15 /2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 36  /16-11-2016) με θέμα « γκριση του  Τυποποιημένου 
Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ) του άρθρου 7  παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α   
147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» 

 Το θεσμικό πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων έργων ήτοι ν 4314/2014 
 

2.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

Οι Προσφέροντες δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 127 του ν. 4412/2016.  
Για το παραδεκτό της ασκήσεως της ενστάσεως απαιτείται με την κατάθεση αυτής και η 
προσκόμιση καταβολής παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το εν τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.  
 

2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις 
όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα Διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική 
επάρκεια και εμπειρία.  
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, 
τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης. Προσφορές που, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Διαγωνισμού, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους 
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αντίθετους προς την Διακήρυξη ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και 
απορρίπτονται. 
Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, τα τεχνικά φυλλάδια/εγχειρίδια 
επιτρέπεται να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα. Δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται 
σε άλλη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην 
Ελληνική γλώσσα.  
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού του 
λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.  
 
Η συμμετοχή του στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των 
όρων της διακήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου και δεν δύναται, με την προσφορά του ή 
με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως τους όρους της παρούσης, 
εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 
κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση. 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται 
να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, 
να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106 του 
ν.4412/2016. 
Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 
υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, π.χ. Φακέλων Προσφοράς κλπ. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις υποψηφίων, που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας /ένωσης ευθύνονται έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης στην 
κοινοπραξία / ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτελέσεως της 
σύμβασης. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφασή της, 
προσφορά υποψηφίου όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή 
δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα 
Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός. 
Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για 
την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. Ως απαράδεκτες 
απορρίπτονται, επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την περιγραφή 
του έργου της διακήρυξης όπως προβλέπεται στο άρθρο 91 παράγραφος 1 του ν. 
4412/2016. 
 
Άρθρο 3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Η παρούσα διακήρυξη θα δημοσιευθεί: 
Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)   
Β) στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
Γ)  Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αναρτηθεί και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΙΤΗΣΗ - ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ  
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν 
αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό 
αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Αναθέτουσα Αρχή, νέο πλήρες 
αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
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πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως, από την Αναθέτουσα Αρχή, 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Διακήρυξης μέχρι τις 14/06/2017 και ώρα 12:00.  
 
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αποστείλει έγγραφη απάντηση σε όλες μαζί τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν και σε όλους τους υποψηφίους που θα το ζητήσουν εγγράφως (επιστολή ή 
fax) το αργότερο τέσσερεις (4) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή προσφορών, εντός του προαναφερθέντος διαστήματος. Τα ερωτήματα 
υποβάλλονται εγγράφως χωρίς να μπορεί κανένας προσφέρων σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 
 
Δεδομένου ότι η διακήρυξη διατίθεται με ηλεκτρονικό τρόπο, οι παραλήπτες της 
Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των 
ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο 
όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν 
συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις πάνω στους όρους της. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ –Λυκούργου 10 -1ος όροφος 
–αίθουσα Α5 ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί με την 
απόφαση διενέργειάς του. Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο πρωτόκολλο 
της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι μέχρι 
την 21/06/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την 
καθορισμένη ημέρα και ώρα που ορίζει η διακήρυξη δεν θα γίνονται δεκτές αλλά θα 
επιστρέφονται. 

ΑΡΘΡΟ 6 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

6.1 ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο  κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  νωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε 
με το νόμο 2513/1  7, για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 
6.2 και τα οποία πληρούν τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 6.3 της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Οι λόγοι αποκλεισμού και τα κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που 
περιγράφονται στα άρθρα 6.2 και 6.3, αποτυπώνονται στο Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης (εφεξής ΤΕΥΔ), το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των 
οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες 
αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι α) ο οικονομικός φορέας δεν 
βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ 4 εδ. α 
και θ του ν. 4412/2016 και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν 
καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4412/2016. 
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Το ΤΕΥΔ της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης (Άρθρο 7  παρ. 4 του ν. 
4412/2016), αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Μέρος Δ’), συντάχθηκε 
σύμφωνα με την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 
διατίθεται στους οικονομικούς φορείς δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας της αναθέτουσας 
αρχής σε δύο μορφές αρχείου: 

 Αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο (από την αναθέτουσα αρχή), αναρτημένο 
μαζί με τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης 

 Αρχείο doc (σε επεξεργάσιμη μορφή), αναρτημένο επικουρικά μαζί με τα λοιπά 
έγγραφα της σύμβασης για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 
να το συμπληρώσουν, να το υπογράψουν και το υποβάλουν στην αναθέτουσα αρχή 
σε έντυπη μορφή. 

Επισημαίνεται ότι κάθε υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δεν μπορεί, επί ποινή 
αποκλεισμού, να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.   

6.2 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δεν έχουν Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 
Α. Οι υποψήφιοι όταν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, 

που περιέρχεται σε γνώση της Αναθέτουσας Αρχής με οποιοδήποτε τρόπο για έναν από 
τους λόγους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, όπως 
αυτοί αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ (Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες)1: 
 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

200 / 41/ΔΕΥ του Συμβουλίου Της 24ης Οκτωβρίου 200  για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος. 

 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  νωσης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/56 /ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα 

 Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της Σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000. 

 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές  
δραστηριότητες όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργίας ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος 
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας , κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

                                            
1
 Η υποχρέωση του παρόντος εδαφίου αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις 

ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 36 1/200 . 

 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 2002/62 /ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.41  /2013.  
 

Οικονομικός φορέας, στο πρόσωπο του οποίου συντρέχει λόγος αποκλεισμού της 
παρούσας περίπτωσης Β , μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 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 
παραπτ ματος.  ν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με 
τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχ ρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδε 
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 

 Β. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά:  
o α) στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφαλίσεως ή  
o β) στην πληρωμή των φόρων και των τελών, 

σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασης τους όσο και του Ελληνικού 
Δικαίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 73 του 
ν.4412/2016, όπως αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ. (Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης). 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας όταν εκπληρ σει τις υποχρε σεις 
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. 
 
Επίσης, δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παρούσα 
περίπτωση, θα ήταν σαφ ς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή 
των εισφορ ν κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερ θηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρε σεων του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορ ν 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 υποβολής προσφοράς. 
 

 Γ. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται 
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αύτη, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λήγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας.  
 

 Δ. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

 
Τα σχετικά στοιχεία των περιπτώσεων Γ & Δ αποτυπώνονται στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ 
(Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, ή επαγγελματικό παράπτωμα) στα αντίστοιχα 
πεδία. 
 
Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 
η αναθέτουσα αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός 
βρίσκεται λόγω  πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις καταστάσεις των παραπάνω περιπτώσεων Α, Β, Γ  & Δ.  

6.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Τα κριτήρια επιλογής (προϋποθέσεις συμμετοχής), έτσι όπως αποτυπώνονται στο Μέρος 
IV του ΤΕΥΔ είναι τα κάτωθι: 
 

6.3.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και 
αποδεδειγμένη επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο  ργων αντίστοιχου μεγέθους και 
πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση  ργο.  

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ένα ή περισσότερα 
ολοκληρωμένα έργα τα οποία πληρούν αθροιστικά τους κάτωθι όρους: 
 

Αντικείμενο (τομείς):  

  ρευνα/μελέτες στα ζητήματα των αστέγων και της έλλειψης στέγης 

  ρευνα/μελέτες σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ευάλωτων ομάδων πληθυσμού 

  ρευνα πεδίου με εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών μεθόδων 
(δειγματοληψία, ερωτηματολόγια, ειδικές μέθοδοι προσέγγισης ευάλωτων 
πληθυσμών )  

 Επεξεργασία κοινωνικών στατιστικών δεδομένων  

Προκειμένου για έργα όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος ήταν μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για την κάλυψη της παρούσας ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής προσμετράται (στο 
εκάστοτε έργο): η συναφής με τους ζητούμενους τομείς συνεισφορά του στο Φυσικό 
Αντικείμενο.  
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Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί ένα έργο ως απόδειξη κάλυψης 
περισσοτέρων του ενός τομέων όπως περιγράφονται παραπάνω, αρκεί τα 
χαρακτηριστικά του να καλύπτουν το σύνολο των απαιτήσεων των τομέων για τους 
οποίους το επικαλείται. 
Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 

 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος 
Ανάδοχος κατά τα τρία τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση  ργο. 

Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα: 

 

Α/

Α 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(αντικείμενο) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

(τύπος & ημ/νία) 

        

όπου «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»:  

 Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται 
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρμόδια 
Δημόσια Αρχή.  

 Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε 
του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η σχετική Σύμβαση  ργου. 

Από τα παραπάνω έργα, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, θα πρέπει να προσδιοριστούν και να παρουσιαστούν αναλυτικά αυτά τα 
οποία επικαλείται για την κάλυψη της ανωτέρω ελάχιστης προϋπόθεσης συμμετοχής, 
μεριμνώντας για την παροχή όλων των απαιτούμενων ποιοτικών και ποσοτικών 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επαλήθευση από πλευράς της αναθέτουσας 
αρχής. 

ΑΡΘΡΟ 7 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (Άρθρο 93, ν.4412/2016) 

7.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν 
Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (1.124,20 €). Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις  22/01/2018. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον 
Ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης με την υπογραφή της 
σύμβασης, ενώ στους λοιπούς Προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της Κατακύρωσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής  νωσης (ΕΕ) ή 
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του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1  7 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα.  
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση που ο υποψήφιος αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της ή παρέχει ψευδή στοιχεία σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 73 έως 78 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ 
της παρούσας διακήρυξης 

7.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 
αποκλεισμού το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Μέρους Δ’ της 
παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι : 

 Κάθε οικονομικός φορέας που συμμετέχει αυτοτελώς, πρέπει να συμπληρώσει και 
να υποβάλει ένα ΤΕΥΔ. 

 Όταν συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης, πρέπει να 
συμπληρωθεί και να υποβληθεί για κάθε φορέα – μέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥΔ, 
στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II 
έως ΙV2 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της 
συνολικής της αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα 
οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων 

 Το ΤΕΥΔ των νομικών προσώπων υπογράφεται από τον νόμιμο/ους εκπροσώπους 
ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους εκ του καταστατικού.  
 

ΑΡΘΡΟ 8 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Προσφέροντες για έξι (6) μήνες 
προσμετρούμενοι  από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι μέχρι 
την 22/12/2017.  
Η ισχύς των προσφορών είναι δυνατό να παραταθεί, εφ’ όσον ζητηθεί από την Υπηρεσία 
Διενέργειας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω οριζόμενο.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ-ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα  ργου. Επίσης προσφορές για μέρος του 
προκηρυσσόμενου με την παρούσα  ργου δεν γίνονται δεκτές .  
 

                                            
2
 Στα σχετικά πεδία του ΤΕΥΔ (Μέρος ΙΙ.Α) δηλώνονται τα στοιχεία της ένωσης, του κοινού 

εκπροσώπου καθώς και η έκταση και το είδος της συμμετοχής κάθε μέλους (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) 
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ΑΡΘΡΟ 10 ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα 
(το ένα σε ηλεκτρονική μορφή), δακτυλογραφημένες στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους 
που είναι δυνατό να αναφέρονται στην αγγλική γλώσσα. Τα εγχειρίδια που θα συνοδεύουν 
την προσφορά, μπορούν να υποβάλλονται μόνον στην αγγλική γλώσσα.  
Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ  και θα υπερισχύει σε περίπτωση 
ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα.  
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  
• Η λέξη  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα  

• Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής  

• Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης και ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.  

• Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.  

• Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα.  
 
Ο ενιαίος φάκελος της προσφοράς περιέχει τους εξής σφραγισμένους υποφακέλους:  

1. Φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής  
2. Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς  
3. Φάκελο Οικονομικής προσφοράς  
 
Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του 
κυρίως φακέλου.  
 
Οι προσφορές πρέπει να συνταχθούν με τον τρόπο, και τα χαρακτηριστικά που 
καθορίζονται στην Διακήρυξη και να φέρουν την υπογραφή του Προσφέροντα ή του 
Εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο.  
Δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 
οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα.  

ΑΡΘΡΟ 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ.  

11.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» περιέχει τα εξής: 
α. Την εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.1 της παρούσας 
β. Το ΤΕΥΔ συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.2 
της παρούσας 

11.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η τεχνική προσφορά πρέπει είναι σύμφωνη με την περιγραφή του Β΄ ΜΕΡΟΥΣ –
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  της Διακήρυξης και να περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. Η τεχνική προσφορά των υποψηφίων θα πρέπει να 
περιέχει κατ΄ ελάχιστον τις παρακάτω ενότητες:  
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Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του υποψήφιου 
Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα Διακήρυξη 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο φάκελό του υποψηφίου.  

11.2.1 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε 
τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση  ργου, τότε θα πρέπει να υποβάλει  
συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας των 
υπεργολάβων.  

Περιγραφή τμήματος  ργου που προτίθεται ο 

υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομηνία 

Δήλωσης 

Συνεργασίας 

   

   

11.2.2 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ    

Στην Τεχνική Προσφορά κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει Ομάδα  ργου που 
απαρτίζεται κατ΄ελάχιστον από τις παρακάτω ειδικότητες με τα αντίστοιχα αναφερόμενα 
προσόντα η οποία θα βαθμολογηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.3.1 της παρούσας:   

  Επιστημονική ομάδα Προσόντα 

1 Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου, ειδικός 
σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής 

Μέλος ΔΕΠ 

2 Ειδικός σε θέματα Αστέγων και Κοινωνικού 
Αποκλεισμού 

Μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής με 
διδ./μεταπτυχιακό σε αντίστοιχη 
ειδικότητα 

3 Ειδικός σε θέματα Κοινωνικής Στατιστικής 

 

Μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής με 
διδ./μεταπτυχιακό σε αντίστοιχη 
ειδικότητα 

α/α Τίτλος Ενότητας Σύμφωνα με τα 
Κεφάλαια του 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

1 
Εισαγωγή – παρουσίαση υποψηφίου – προσέγγιση υλοποίησης έργου 

Κεφ 1 και 2 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

2 
Μεθοδολογία διενέργειας πιλοτικής απογραφής 

Κεφ 3.2.1 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

3 
Μεθοδολογία επεξεργασίας εργαλείων καταγραφής και ερωτηματολογίων 

Κεφ 3.2.2 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

4 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων απογραφής και διαμόρφωσης δεικτών για  
για την παρακολούθηση της ομάδας στόχου  

Κεφ 3.2.3 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

5 Στελέχωση Ομάδας  ργου, βιογραφικά μελών ομάδας, κατανομή ρόλων και 
χρόνου απασχόλησης στο έργο) – Διαχείριση έργου 
 

Άρθρο 11.2.2 
& 3.4 

ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 
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4 Βοηθός έρευνας, ειδικός σε θέματα 
κοινωνικής πολιτικής και έλλειψης στέγης 

Πτυχίο κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
σπουδών 

5 Βοηθοί έρευνας (καταγραφείς) 
Κατά προτίμηση πτυχιούχοι κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών σπουδών 

 

11.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αντιστοιχεί στο υπόδειγμα του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της 
παρούσας διακήρυξης και να συμμορφώνεται πλήρως με αυτή.  Θα δοθεί συνολική τιμή 
για το σύνολο των περιγραφόμενων υπηρεσιών και αναλυτική τιμή για κάθε ζητούμενο 
παραδοτέο.   
Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στην Οικονομική 
Προσφορά με την ένδειξη  ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ  στη στήλη τιμών. Παράλληλα θα δοθούν, σε 
χωριστό πίνακα, οι τιμές αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών, που θα ισχύουν σε 
ενδεχόμενη περίπτωση επέκτασης. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή 
τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη  ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΤΟΣ  θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες 
έχουν προσφερθεί δωρεάν.  
Οι τιμές θα δίνονται, χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις %, στο 
οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία.  
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών μεταξύ των αντιτύπων της οικονομικής προσφοράς 
κατισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη  ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ .  
Οι τιμές, για το σύνολο του  ργου, θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ .  
 
Στις τιμές θα περιλαμβάνεται και κάθε άλλο κόστος που είναι δυνατό να τις επιβαρύνει.  

 

ΑΡΘΡΟ 12  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

12.1  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .  

Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί ή αποσταλεί και 
παραληφθεί, γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην Διακήρυξη.  
 
Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :  
Αποσφραγίζεται ο φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και την εγγύηση συμμετοχής 
καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε από την επιτροπή όλα τα 
δικαιολογητικά και η Τεχνική προσφορά κατά φύλλο.  
Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζεται αλλά μονογράφεται και 
φυλάσσεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού.  
Αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και του 
περιεχομένου των φακέλων, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το 
οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 
 
 
Η Επιτροπή εισηγείται για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά 
– Τεχνική Προσφορά» προς το Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. το οποίο αποφαίνεται τελικά. Οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται σχετικά με μέριμνα της Αναθέτουσας 
Αρχής.  
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Μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών η Επιτροπή του Διαγωνισμού γνωστοποιεί με 
σχετικό έγγραφό της στους υποψηφίους την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονομική Προσφορά». Ακολούθως, η Επιτροπή προβαίνει κατά την 
καθορισθείσα ημερομηνία και ώρα στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές ως προς τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την τεχνική προσφορά. Οι φάκελοι «Οικονομική 
Προσφορά» των υποψηφίων που αποκλείσθηκαν σε προηγούμενο στάδιο δεν 
αποσφραγίζονται. 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τα 
σχετικά πρακτικά στα οποία περιλαμβάνεται και Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων 
Αναδόχων κατά αύξουσα σειρά του (Λ) όπως αναλύεται στο άρθρο 12.4.2  της παρούσας 
από την οποία προκύπτει ο προτεινόμενος Ανάδοχος. Αναλυτικά τα στάδια του 
διαγωνισμού έχουν ως εξής:  
  λεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής βάσει των οριζομένων στη διακήρυξη του 

έργου. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών Προσφορών για όσες προσφορές 
πληρούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης του έργου.  

 Εισήγηση επί των ανωτέρω στο ΔΣ της ΗΔΙΚΑ ΑΕ για έκδοση σχετικής απόφασης 

 Αξιολόγηση των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης και διαμόρφωση του 
συγκριτικού κόστους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 12.4.1. της παρούσας.  

 Κατάταξη των Προσφορών κατά αύξουσα σειρά για την τελική επιλογή της 
συμφερότερης προσφοράς με βάση τον οριζόμενο στο άρθρο 12.4.2 τύπο.  

 Εισήγηση επί των ανωτέρω στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για έκδοση σχετικής απόφασης 
και ανάδειξη «προσωρινού Αναδόχου».  

 Κλήση του «προσωρινού Αναδόχου» να προσκομίσει τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης του άρθρου 14 της παρούσας.   

 Αποσφράγιση και έλεγχος του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης και 
εισήγηση για κατακύρωση του έργου. 

12. 2  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ελέγχει την ορθότητα 
και την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί καθώς και των εγγυήσεων 
συμμετοχής και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Η Επιτροπή 
Διαγωνισμού, εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες να 
παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις για τα δικαιολογητικά μέσα σε επτά (7)  εργάσιμες 
ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.  

12.3  ΒΑΘΜΟΛΌΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ.  

Η βαθμολόγηση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα “Κριτήρια 

Αξιολόγησης”, όπως αυτά προσδιορίζονται στον πίνακα του παρόντος άρθρου.   

Όλα τα επί μέρους κριτήρια βαθμολογούνται αυτόνομα 100 έως 120 βαθμούς 

Η βαθμολογία των επί μέρους κριτηρίων: 

 Είναι 100 όταν καλύπτονται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών 
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 Αυξάνεται έως 120 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, ήτοι όταν 

συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) καλύπτονται εκτός 

από τις υποχρεωτικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης, β) υπερκαλύπτονται 

κάποιες από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διακήρυξης, γ) υπερκαλύπτονται 

κάποιες από τις λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται 
στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική βαθμολογία της κάθε Προσφοράς είναι το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η βαθμολόγηση θα είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και θα περιλαμβάνει, εκτός του 
βαθμού, τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο. 

12.3.1  ΟΜΆΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ  

Η βαθμολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, για την επιλογή του 

καταλληλότερου, θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:  

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  Κάλυψη τιθέμενων απαιτήσεων 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Σχετικές  

παράγραφοι 

1  
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
45 

 

1.1  Μεθοδολογία διενέργειας πιλοτικής απογραφής  15 Κεφ 3.2.1 
ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

1.2  
Μεθοδολογία επεξεργασίας εργαλείων καταγραφής και 

ερωτηματολογίων  
15 

Κεφ 3.2.2 
ΜΕΡΟΥΣ Β’  

1.3  
Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων απογραφής και κατάρτισης 

δεικτών για την παρακολούθηση της ομάδας στόχου 
15 

Κεφ 3.2.3 
ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

2  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 55  

2.1  Κατανόηση  ργου – Μεθοδολογία Διαχείρισης – Παραδοτέα  ργου  25 
Κεφ 3 ΜΕΡΟΥΣ 

Β΄ 

2.2  Προσόντα, εμπειρία και καταλληλόλητα στελεχών Ομάδας  ργου  30 
Άρθρο 11.2.2  & 

3.4 ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 

ΣΥΝΟΛΟ 100  

 
Για την βαθμολόγηση της ομάδας έργου θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας: 

 Η συνάφεια της ερευνητικής εμπειρίας (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) 
των μελών της ομάδας με το αντικείμενο του έργου 

 Η συνάφεια των σπουδών και της ειδίκευσης των μελών της ομάδας με το 
αντικείμενο του έργου 

 Η πληρότητα των ειδικοτήτων που ζητούνται με βάση τον πίνακα στο άρθρο 11.2.2. 
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 Η εμπειρία του υπεύθυνου έργου και ο χρόνος (ανθρωπομήνες) ενασχόλησης με το 
έργο 

12.4  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της τεχνικής αξιολόγησης εκδίδεται σχετική απόφαση 
από το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής η οποία κοινοποιείται στους 
ενδιαφερόμενους. Μετά την πάροδο των νομίμων προθεσμιών η Επιτροπή του 
Διαγωνισμού με έγγραφό της γνωστοποιεί την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
φακέλων «Οικονομική Προσφορά». Ακολουθεί η διαμόρφωση του συγκριτικού κόστους 
προσφορά και η κατάταξη των προσφορών κατά την αύξουσα τιμή του (Λ).  
 

12.4.1 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ.  

Το Συγκριτικό Κόστος Κ κάθε προφοράς, θα υπολογίζεται με βάση την αύξουσα κατάταξη 
των προσφερόμενων τιμών κάθε υποψηφίου βάσει του υποδείγματος οικονομικής 
προσφοράς του ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας.   

12.4.2 ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .  

 
Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει τα 
σχετικά πρακτικά στα οποία περιλαμβάνεται και Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων 
Αναδόχων κατά αύξουσα σειρά του (Λ) όπως αναλύεται πιο κάτω από τον οποίο προκύπτει 
ο προτεινόμενος Ανάδοχος. 

Η κατάταξη των Προσφορών κατά αύξουσα σειρά για την τελική επιλογή της 
συμφερότερης προσφοράς θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: 

Λi = 90 * (Βmax / Βi) + 10 * (Ki / Kmin) 

όπου: 

 Βmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

 Kmin: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

 Βi: η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

 Κi: το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i 

 Λi: το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

Επισημαίνεται ότι: 

 Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μικρότερο Λ. 

 Σε περίπτωση ισοδύναμων3 προσφορών υποψηφίων αναδόχων της Σύμβασης η 
αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών 
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του 

                                            
3 

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία (Λ) μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων προσφερόντων. 
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αρμοδίου γνωμοδοτικού συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών 
φορέων.  

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει ή το περιεχόμενο της τεχνικής και 
οικονομικής τους προσφοράς , μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους 
προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  
Για τις περιπτώσεις διευκρινίσεων/συμπληρώσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών η 
συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά 
σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, 
διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των 
υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις 
των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν 
επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), μεταφράσεων και λοιπών 
πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς 
από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή 
τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους 
όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα 
έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 
Για την περίπτωση διευκρινίσεων τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς αυτές χορηγούνται 
μόνον αν υπάρχουν ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή 
πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη 
αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.   

 

ΑΡΘΡΟ 14  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η Επιτροπή εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. της 
Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ το οποίο με απόφασή του ανακηρύσσει τον («προσωρινό ανάδοχο»). Η 
απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους εγγράφως και αφού παρέλθουν 
άπρακτες οι νόμιμες προθεσμίες η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση να υποβάλει εντός προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν: 
 

 τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται όλων των δικαιολογητικών του 
παρόντος άρθρου ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού των άρθρων 73 & 74 του ν. 4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά 
στο άρθρο 14.1 της παρούσας, 

 τα στοιχεία τεκμηρίωσης για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 75 
του ν. 4412/2016 που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 6.3 της παρούσας 
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 τα έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης που περιγράφονται αναλυτικά στο 
άρθρο 14.2 της παρούσας 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εμπρόθεσμα στην αρμόδια Επιτροπή. 
 

14.1 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

α. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το 
οποίο θα βεβαιώνεται το ειδικό επάγγελμά τους καθώς και η άσκησή του κατά το έτος 
διενέργειας του διαγωνισμού.  
β. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου.  
Τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να προσκομίσουν απόσπασμα ποινικού μητρώου των 
νομίμων εκπροσώπων τους (αναλόγως με την νομική μορφή των όπως για τους 
Ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε, για Διαχειριστές Ε.Π.Ε., για τον 
Πρόεδρο, Δ/νων Σύμβουλο και τα μέλη Δ.Σ. για Α.Ε., σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού 
προσώπου για τους νόμιμους εκπρόσωπους τους).  
γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής του τελευταίου εξαμήνου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, διαδικασία εξυγίανσης, ειδική εκκαθάριση, ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή, ή από το δικαστήριο, ή διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή αναστολή των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων ή οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου.  
δ. Υπεύθυνη δήλωση. Στην οποία αναγράφονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στην 
οποία ο διαγωνιζόμενος οφείλει να καταβάλει εισφορές  
ε. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στην καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης  
στ. Πιστοποιητικό ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την 
ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  
ζ. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμοδίου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 
 

14.2 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 

α. 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 διαγωνιζόμενου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση 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 
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κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η 
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου 

β. Πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου της εταιρείας, ή απόφαση των 
Διαχειριστών (με ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής προσφοράς) με την οποία:  
α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό  
β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει όλα τα έγγραφα του 
διαγωνισμού  

γ. Ειδικά για  Ενώσεις Εταιρειών 
Οι Ενώσεις Εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν επιπλέον και: 
 

1. Έγγραφο ή Πρακτικό Απόφασης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο) του 
διοικούντος οργάνου κάθε μέλους (με ημερομηνία προγενέστερης της υποβολής 
προσφοράς), με το οποίο εγκρίνεται η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της 
 νωσης/ κοινοπραξίας. 

2. Συμφωνητικό συνεργασίας των συμμετεχόντων (με ημερομηνία προγενέστερης 
της υποβολής προσφοράς) με το οποίο δηλώνουν από κοινού ότι:  

α) αναλαμβάνουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον την ευθύνη από τη 
συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό και την ευθύνη για την πραγματοποίηση της 
υπηρεσίας  
β) ορίζουν κοινό εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας  
γ) αναφέρουν το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ένωσης σε αυτή  
δ) οριοθετούν με σαφήνεια το μέρος του  ργου που αναλαμβάνει κάθε μέλος 
στην  νωση/κοινοπραξία στο σύνολο της Προσφοράς  
ε) δηλώνουν ένα μέλος υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
μελών της  νωσης/Κοινοπραξίας (leader)  
στ) δηλώνουν αντίκλητο της  νωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της. 

 
Το συμφωνητικό συνεργασίας επί ποινή αποκλεισμού, θα φέρει σφραγίδα και 
μονογραφή σε κάθε σελίδα του από όλους τους συμμετέχοντες στην 
ένωση/κοινοπραξία και σφραγίδα/υπογραφή από όλους τους συμμετέχοντες στην 
τελευταία σελίδα του. 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 
καλύπτουν στο σύνολο όλες τις περιπτώσεις πρέπει να συμπληρωθούν από ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι 
ο προσφέρων δεν βρίσκεται σε αντίστοιχη κατάσταση,  
 
Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη 
βεβαίωση του Προσφέροντα, ενώπιον δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. 
Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  
 
Η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών θα γίνει σε 
ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί και ανακοινωθεί από την Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. Οι 
διαγωνιζόμενοι δικαιούνται να παραβρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του 
φακέλου των δικαιολογητικών και να λαμβάνουν γνώση αυτών.  
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον «προσωρινό ανάδοχο» να τα προσκομίσει ή να 
τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, 
εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  
 
Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 
ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω τότε 
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει υπέρ της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ η εγγύηση συμμετοχής του. Η  
κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει την αμέσως 
επόμενη συμφέρουσα προσφορά με την προϋπόθεση ότι και αυτός θα προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως τα ανωτέρω δικαιολογητικά.  
Αν κανένας από τους διαγωνιζομένους δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως τα 
ανωτέρω δικαιολογητικά ο διαγωνισμός ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από το αρμόδιο όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ 
για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου, είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά το άρθρο 15 της παρούσας είτε κατακύρωσης της 
σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται 
με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 . 
 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. 
ΑΕ η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 
4412/2016.  
Ειδικότερα θα εκδοθούν 3 εκτελεστές αποφάσεις. Η 1η θα αφορά το στάδιο ελέγχου 
δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών και σύνταξη πίνακα βαθμολογίας, η 2η θα αφορά 
στην αποσφράγιση και έλεγχο των οικονομικών προσφορών, διαμόρφωση του πίνακα 
τελικής κατάταξης βάσει του (Λ) και ανάδειξη του επικρατέστερου υποψηφίου και η 3η θα 
αφορά στην αποσφράγιση και έλεγχο του φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
«προσωρινού αναδόχου».   
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.  
 
Στον ανάδοχο αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση της Κατακύρωσης εγγράφως.  
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 
αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 105 παρ. 3 του Ν. 
4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ  

Η Αναθέτουσα Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της , μετά από σχετική γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:  
α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού  

17PROC006293969 2017-06-0717PROC006307363 2017-06-09



 

    ZEUS/PROM/PROK/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΩΝ –ΕΣΠΑ    
 

β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης  
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει 
όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.  
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση του  ργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την προσφορά και την 
Διακήρυξη.  
Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού 
κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης συμμετοχής, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς του κατά τον 
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και την 
παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την αντικατάστασή 
της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου της Σύμβασης 
και μέσα σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την λήψη έγγραφης πρόσκλησης 
από την Αναθέτουσα Αρχή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει για την υπογραφή της 
Σύμβασης, προσκομίζοντας τα παρακάτω στοιχεία:  
(α) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία ή συνεταιρισμός ή ένωση προσώπων, 
τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση.  
(β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ.  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην Διακήρυξη, 
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της  νωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.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.  
  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 
ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ. ΑΕ και καταπίπτει υπέρ αυτής η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του ν. 4412/2016. 
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 17 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.  
Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο 
Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών  
 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο ην Αθήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη του έργου αφού 
προηγηθεί η σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, έγκριση αυτού από το 
αποφαινόμενο όργανο και εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 19 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σε δύο φάσεις ως εξής: 

 Α΄ φάση. Με την οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που αφορά στο 
παραδοτέο Π.1 – Διενέργεια Πιλοτικής απογραφής του άστεγου πληθυσμού που 
διαμένει στο δρόμο και σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους το ποσό που 
αντιστοιχεί στην αξία του παραδοτέου βάσει της προσφοράς του Αναδόχου. 

 Β΄ φάση. Με την οριστική παραλαβή του τμήματος της σύμβασης που αφορά στο 
παραδοτέο Π.2 - Τεύχος αναφοράς πιλοτικής απογραφής το ποσό που αντιστοιχεί 
στην αξία του συγκεκριμένου παραδοτέου βάσει της προσφοράς του Αναδόχου. 

Προϋπόθεση για την πληρωμή είναι να έχει  προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής 
παραλαβής του παραδοτέου κάθε φάσης από την ΕΠΠΕ του έργου που θα συγκροτηθεί 
προς το σκοπό αυτό. Το υπόψη πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα  εγκρίνεται από το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.  

Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται κατ΄ ελάχιστον, τα παρακάτω δικαιολογητικά 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016 ήτοι:  

 α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.  
 β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.  

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση ποσού 0,06% επί του καθαρού ποσού καθώς 
και  χαρτόσημο 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ  επί του ως άνω ποσοστού 0,06%). Ο 
Φ.Π.Α. των τιμολογίων βαρύνει την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.  

 
ΑΡΘΡΟ 20 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και βάσει των οριζόμενων στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016. Ειδικά σε 
περίπτωση χρήσης του δικαιώματος παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου 
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(ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα της πράξης) αυτή θα πρέπει να γίνει εντός των ορίων του 
50% που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (άρθρο 217 ν. 4412/2016).  
 

ΑΡΘΡΟ 21 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει την απαίτηση του από τη 
Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 
ανωτέρας βίας.  
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. .  
 

ΑΡΘΡΟ 23  ΑΝΑΣΤΟΛΗ -ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει κατά την απόλυτη κρίση της την 
εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της σύμβασης με έγγραφη γνωστοποίηση στον Ανάδοχο. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία αποζημίωση άλλως παραιτείται 
αυτής. Στην γνωστοποίηση αυτή απλά προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 
την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από 
την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται εκείνων των 
συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα  κατά την απόλυτη κρίση της να καταγγείλει / 
λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της. Στη 
περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του 
χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση. 

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας 
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 Εταιρείας και η εγγυητική επιστολή  καλής εκτέλεσης που 
προβλέπεται στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Για την εκπρόθεσμη εκτέλεση των ζητούμενων υπηρεσιών και λοιπά θέματα εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 146/Α/ . .2016).   

 
 
ΑΡΘΡΟ 25  ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Κριτήριο ανάθεσης είναι αυτό της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς αποκλειστικά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής. Η κατακύρωση γίνεται με 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας 
Επιτροπής. 
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 Β΄ΜΕΡΟΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το υπό προκήρυξη έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία 
Εργαλείων και Ορισμός Διαδικασιών για την Καταγραφή των Αστέγων» που 
συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου 
Τομέα» 2014-2020 (απόφαση ένταξης αρ.23 1/0 .12.2016). Κύριος και Φορέας 
Λειτουργίας της πράξης είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, ενώ 
Δικαιούχος της πράξης είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ ΑΕ). 

Η πράξη υποστηρίζει τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και καταγραφής 
του πληθυσμού των αστέγων όπως ορίστηκαν με το άρθρο 2  του ν. 4052/2012 (και 
τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο Α.2. του ν. 4254/2014), καθώς τα εργαλεία 
που διαθέτει η διοίκηση, κεντρική και τοπική, για την υλοποίηση προγραμμάτων 
κοινωνικής προστασίας για την συγκεκριμένη ομάδα στόχο, αλλά και για την 
καταγραφή και παρακολούθηση της, δεν είναι ανεπτυγμένα. Ο μηχανισμός αυτός 
θα αποτελέσει εξειδικευμένο σκέλος του ευρύτερου Μηχανισμού Παρακολούθησης 
των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής (ν. 4445/2016) του Υπουργείου 
Εργασίας, με στόχο τη δυνατότητα εξαγωγής αξιόπιστων στοιχείων σε όλες τις 
φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών πολιτικών.  

Με την εν λόγω πράξη αναμένεται α) να διαμορφωθούν ενιαίες και 
θεσμοθετημένες διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης των αστέγων με τη 
συνεργασία όλων των δημόσιων και κοινωνικών Φορέων παροχής υπηρεσιών σε 
αστέγους, οι οποίες θα υποστηρίζονται από ενιαία πληροφοριακή εφαρμογή, β) να 
συντονιστούν οι διαδικασίες παραπομπής στεγαστικών (ή άλλων) αιτημάτων 
μεταξύ των Φορέων/παρόχων υπηρεσιών σε αστέγους και γ) να διευκολυνθούν οι 
διαδικασίες πρόσβασης των αστέγων σε υπηρεσίες.  

Συνολικά η πράξη περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της μεθοδολογίας, τον ορισμό των 
διαδικασιών και την ανάπτυξη εργαλείων για την καταγραφή και παρακολούθηση 
των αστέγων σύμφωνα με διεθνείς μεθοδολογίες, την διενέργεια πιλοτικής 
απογραφής των ατόμων που διαβιούν στον δρόμο και σε δομές για αστέγους σε 
ορισμένη χρονική στιγμή (point-in-time) με ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και τον ορισμό του τρόπου διαχείρισης στεγαστικών αιτημάτων με τη 
χρήση πληροφοριακών εργαλείων δικτύωσης των δομών παροχής υπηρεσιών 
κοινωνικής φροντίδας σε αστέγους.  

Η πράξη υλοποιείται μέσω τριών (3) Υποέργων: Υποέργο 1: «Επιστημονικός 
Σύμβουλος έργου», Υποέργο 2: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη πληροφοριακών 
εφαρμογών για την υποστήριξη της καταγραφής των αστέγων» και Υποέργο 3: 
«Πιλοτική απογραφή του άστεγου πληθυσμού». Ο συνολικός εγκεκριμένος 
προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 170. 60,00 ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η συνολική χρονική της διάρκεια εκτιμάται σε 
δεκαέξι (16) περίπου μήνες. 
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Η παρούσα διακήρυξη αφορά το Υποέργο 3: «Πιλοτική απογραφή του άστεγου 
πληθυσμού». 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός του έργου είναι η διενέργεια πιλοτικής απογραφής του άστεγου πληθυσμού 
που διαμένει στο δρόμο και σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους σε 
επιλεγμένους Δήμους, με στόχο την δοκιμή των εργαλείων (ερωτηματολογίων, 
διαδικασιών, πληροφοριακών συστημάτων/εφαρμογών) και την ενσωμάτωση 
συμπερασμάτων στα τελικά παραδοτέα.  

Η απογραφή θα υλοποιηθεί με βάση την μεθοδολογία και τις διαδικασίες που 
αποτυπώνονται στο παραδοτέο (Π1.1) του 1ου Υποέργου της Πράξης. Για την 
απογραφή ο ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει τα πληροφοριακά εργαλεία (Π2.2) που 
θα δημιουργηθούν με ίδια μέσα στο πλαίσιο του 2ου Υποέργου από τον Δικαιούχο 
της Πράξης ΗΔΙΚΑ Α.Ε..  

Τα συμπεράσματα από την πιλοτική απογραφή θα αποτυπωθούν σε τεύχος (Π.2.3) 
και θα χρησιμοποιηθούν από τον επιστημονικό συνεργάτη του έργου για τη 
σύνταξη του τελικού τεύχους μεθοδολογίας, διαδικασιών και εργαλείων (Π1.2), και 
από την ΗΔΙΚΑ για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του Υποέργου 2. 

 

3. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Φυσικό αντικείμενο 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης, το τρίτο Υποέργο «Πιλοτική 
απογραφή του άστεγου πληθυσμού» θα υλοποιηθεί με διενέργεια τακτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου σε εξειδικευμένο ανάδοχο με εμπειρία 
στην ποσοτική και ποιοτική έρευνα πεδίου και την επεξεργασία κοινωνικών 
στατιστικών δεδομένων.  

Ο ανάδοχος θα ακολουθήσει τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες με βάση το 
παραδοτέο (Π1.1) του 1ου Υποέργου όπως συνοψίζονται παρακάτω (κεφάλαιο 2.2). 
Για την πιλοτική απογραφή θα χρησιμοποιήσει τα πληροφοριακά εργαλεία(Π2.2) 
που θα δημιουργηθούν από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στο πλαίσιο του 2ου Υποέργου. 

Τα συμπεράσματα από την πιλοτική απογραφή θα αποτυπωθούν σε τεύχος (Π.2.3) 
και θα χρησιμοποιηθούν από τον επιστημονικό συνεργάτη του έργου για τη 
σύνταξη του τελικού τεύχους μεθοδολογίας, διαδικασιών και εργαλείων (Π1.2), και 
από την ΗΔΙΚΑ για την ολοκλήρωση των παραδοτέων του Υποέργου 2. 

Το Υποέργο 3 έχει τα εξής παραδοτέα:   

Π.3.1 – Διενέργεια Πιλοτικής απογραφής του άστεγου πληθυσμού που διαμένει 
στο δρόμο και σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους 

Π.3.2 – Τεύχος συμπερασμάτων πιλοτικής απογραφής 

3.2 Μεθοδολογία υλοποίησης παραδοτέων έργου (σύνοψη κατευθύνσεων 
Παραδοτέου Π1.1 του Υποέργου 1 της πράξης) 

Ο Ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα βασιστεί στις κατευθύνσεις που δίνονται 
από την Ομάδα Εργασίας και τον Επιστημονικό Σύμβουλο του  ργου όπως 
αποτυπώνονται στο Π1.1. «Αρχικό τεύχος Μεθοδολογίας, τρόπου οργάνωσης, 
διαδικασιών και εργαλείων καταγραφής των αστέγων». Το παραδοτέο περιγράφει 
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τις βασικές κατευθύνσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθεί η πιλοτική απογραφή 
των αστέγων.  

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει τα εξής:  

 τον προσδιορισμό της ομάδας στόχου,  

 τα κριτήρια για την επιλογή των γεωγραφικών περιοχών/Δήμων στις οποίες 
θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική απογραφή, και την πρόταση της Ομάδας 
Εργασίας για τους Δήμους υλοποίησης της πιλοτικής απογραφής.  

 την προτεινόμενη ημερομηνία και διάρκεια της πιλοτικής απογραφής με 
βάση την εμπειρία από το πεδίο και βέλτιστες πρακτικές από το διεθνές και 
ευρωπαϊκό περιβάλλον.  

 προσχέδια ερωτηματολογίων για την καταγραφή των αστέγων στο δρόμο 
και σε προνοιακές δομές, με βάση την εμπειρία από το πεδίο και βέλτιστες 
πρακτικές από το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον.   

 
3.2.1 Μεθοδολογία οργάνωσης και διενέργειας πιλοτικής απογραφής αστέγων 

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις για την πιλοτική απογραφή των 
αστέγων όπως προκύπτουν από το Παραδοτέο 1 του Υποέργου 1 της πράξης. 

 

Ομάδα στόχος 

Ομάδα Στόχος της Πιλοτικής απογραφής είναι:  

Α) Άστεγοι στο δρόμο, συγκεκριμένα άτομα που διανυκτερεύουν περιστασιακά ή 
μόνιμα σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους: πεζοδρόμια, στοές, εισόδους και 
εσοχές κτιρίων, πάρκα, πλατείες, σε εγκαταλειμμένα κτίρια, πιλοτές κτιρίων, άδεια 
οικόπεδα, σε εισόδους ΜΜΜ (μετρό, στάση λεωφορείου, σταθμό τρένου, 
αεροδρόμιο), κάτω από γέφυρες και σε υπόγεια περάσματα, σε εισόδους ή 
περιφραγμένους χώρους νοσοκομείων και δημόσιων κτιρίων, σε σκηνές.  

Β) Άστεγοι σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, συγκεκριμένα σε 
υπνωτήρια, σε ξενώνες, σε υποστηριζόμενα διαμερίσματα/κατοικίες, και 
ενδεχομένως σε χώρους κράτησης (π.χ. αστυνομικό τμήμα), σε νοσοκομεία (τμήμα 
επειγόντων περιστατικών), κλπ. 

Η οριστικοποίηση της ομάδας στόχου (καθ ς και των τόπων και τρόπων 
προσέγγισής της) της πιλοτικής απογραφής θα γίνει κατά τη διάρκεια Υλοποίησης 
του Υποέργου 3 από τον  νάδοχο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας και τον 
Επιστημονικό Σύμβουλο του έργου. 

 

Γεωγραφική περιοχή 

Οι προτεινόμενοι Δήμοι για τη διενέργεια της Πιλοτικής Καταγραφής Αστέγων είναι: 
ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Πειραιά, ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, 
ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, ο Δήμος Ιωαννίνων. Η επιλογή των προτεινόμενων 
Δήμων έχει γίνει από την Ομάδα Εργασίας με βάση σειρά κριτηρίων που αφορούν 
στο μέγεθος, την γεωγραφική θέση, τη συγκέντρωση της ομάδας στόχου, τη 
δραστηριοποίηση φορέων στο πεδίο κλπ. Η πρόταση είναι ενδεικτική και όχι 
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δεσμευτική, τόσο σε ότι αφορά τους συγκεκριμένους Δήμους, όσο και το πλήθος 
των Δήμων στους οποίους θα γίνει η πιλοτική απογραφή. 

Η τελική επιλογή των Δήμων, καθ ς και ο σχεδιασμός των απογραφικ ν τομέων και 
η οργάνωση των ομάδων απογραφής θα γίνουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Υποέργου 3 από τον  νάδοχο σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας και τον 
Επιστημονικό Σύμβουλο του έργου. 

 

Χρονική περίοδος  

Σχετικά με την χρονική περίοδο και τη διάρκεια υλοποίησης της καταγραφής, 
προτείνεται η καταγραφή να γίνει σε δύο διακριτές φάσεις: 

Φάση Α: στο δρόμο και σε δομές στέγασης (Υπνωτήρια και δομές 
προσωρινής/βραχυχρόνιας διαμονής, όπως ξενώνες και υποστηριζόμενα 
διαμερίσματα) ταυτόχρονα σε διάρκεια τετραώρου για ένα βράδυ (μεταξύ  20:00 – 
1:00) στο τέλος του Φθινοπώρου (Οκτώβρη  ή Νοέμβρη), είτε στις αρχές της 
Άνοιξης (Μάρτιο ή Απρίλιο). 

Φάση Β: έρευνα με ερωτηματολόγιο σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους, 
που παρέχουν στεγαστικές υπηρεσίες (Υπνωτήρια, Ξενώνες, Υποστηριζόμενα 
διαμερίσματα) και υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας (Κέντρα Ημέρας, Συσσίτια, 
Κοινωνικά Ιατρεία). Η δεύτερη φάση θα πραγματοποιηθεί σε συνέχεια της πρώτης 
φάσης τις αμέσως επόμενες μέρες.  

Η ακριβής ημερομηνία διενέργειας των δύο φάσεων της πιλοτικής απογραφής 
καθ ς και η διάρκεια που θα έχει η καθεμία θα προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια 
υλοποίησης του Υποέργου 3 από τον  νάδοχο σε συνεργασία με την Ομάδα 
Εργασίας και τον Επιστημονικό Σύμβουλο. 

Με βάση τις απαιτήσεις σχετικά με την Ομάδα στόχος, την Γεωγραφική περιοχή και 
την Χρονική περίοδο διενέργειας της πιλοτικής απογραφής, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει: 

1) Να οργανώσει την πιλοτική απογραφή και να συντονίσει όλους τους φορείς 
που δραστηριοποιούνται για την προσέγγιση και φροντίδα της ομάδας στόχου 
(Αρμόδιες Υπηρεσίες Δήμων, Κοινωνικές Οργανώσεις, ΜΚΟ κα) στους 
επιλεγμένους Δήμους σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας και τον 
επιστημονικό συνεργάτη του έργου.  

2) Να ορίσει τις απογραφικές ενότητες ανά επιλεγμένο Δήμο και να συγκροτήσει 
ομάδες καταγραφής ανά απογραφική ενότητα οι οποίες θα αποτελούνται από 
καταγραφείς που θα προσλάβει ειδικά στο πλαίσιο του έργου (βλ. Ομάδα 
 ργου), εργαζόμενους στην κοινωνική υπηρεσία και τις κοινωνικές δομές του 
Δήμου, εργαζόμενους σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους (ειδικά 
ομάδες παρέμβασης δρόμου) και εθελοντές.  

3) Να διαμορφώσει οδηγό υποστήριξης καταγραφής και να εκπαιδεύσει όλα τα 
άτομα που θα συμμετέχουν στην καταγραφή. 

Στην αξιολόγηση της μεθοδολογίας υλοποίησης της πιλοτικής απογραφής θα 
εκτιμηθεί  
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 η πρόταση των υποψηφίων αναδόχων για την κινητοποίηση, εμπλοκή και 
συμμετοχή των σχετιζόμενων φορέων στην προετοιμασία και διενέργεια της 
πιλοτικής απογραφής.  

 η μεθοδολογία επικοινωνίας του έργου με την τοπική κοινωνία, 
προσέγγισης/ευαισθητοποίησης εθελοντών  

 η συνολική διαχείριση του έργου, δηλαδή ο τρόπος συγκρότησης, 
οργάνωσης και συντονισμού των ομάδων καταγραφής, η συνεργασία με 
τους σχετιζόμενους φορείς και η μέθοδος εκπαίδευσης των καταγραφέων. 

 
3.2.2 Μεθοδολογία διαμόρφωσης εργαλείων καταγραφής και 

ερωτηματολογίων 

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές απαιτήσεις για τα εργαλεία (ερωτηματολόγια) 
καταγραφής των αστέγων όπως προκύπτουν από το Παραδοτέο 1 του Υποέργου 1 
της πράξης.  

Για τις ανάγκες του έργου απαιτούνται δύο διακριτά ερωτηματολόγια: η Φόρμα 
καταγραφής και ερωτηματολόγιο για αστέγους στο δρόμο και η Φόρμα 
καταγραφής και ερωτηματολόγιο για φιλοξενούμενους/ωφελούμενους δομών 
παροχής υπηρεσιών σε αστέγους. 

Τα ερωτηματολόγια θα περιλαμβάνουν ενότητες ερωτημάτων για την συγκέντρωση 
στοιχείων σε τρεις βασικούς άξονες: Γενικά δημογραφικά στοιχεία αστέγου, 
Στοιχεία για την έλλειψη στέγης, Άλλα δημογραφικά και κοινωνικά στοιχεία 
αστέγου.  

Ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων θα λάβει υπόψη τεχνικές προσέγγισης 
ευάλωτων ομάδων, και ειδικά των αστέγων στο δρόμο, και θα περιλαμβάνει 
αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωσή τους σε όλες τις φάσεις της καταγραφής.  

Στο Παραδοτέο (Π1.1) περιλαμβάνεται προσχέδιο ερωτηματολογίου για την 
καταγραφή των αστέγων στο δρόμο το οποίο επεξεργάστηκε η Ομάδα Εργασίας με 
βάση αντίστοιχα ερωτηματολόγια από άλλες χώρες. Η τελική μορφή του 
ερωτηματολογίου, όπως θα ενσωματωθεί και στις πληροφοριακές εφαρμογές του 
Υποέργου 2 της πράξης (mobile για την απογραφή στο δρόμο και web για την 
απογραφή σε δομές) και θα χρησιμοποιηθεί από τους/τις καταγραφείς του 
Υποέργου 3, θα καθοριστεί από τον  νάδοχο του Υποέργου 3 σε συνεργασία με την 
Ομάδα Εργασίας και τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Έργου.  

Τα ερωτηματολόγια θα οριστικοποιηθούν μετά την υλοποίηση της Πιλοτικής 
 πογραφής  στέγων με την ενσωμάτωση βελτι σεων και προτάσεων που θα 
προκύψουν, και θα περιλαμβάνονται στο Π3.2 (Τεύχος πιλοτικής απογραφής). 

 

3.2.3 Μεθοδολογία ανάλυσης δεδομένων πιλοτικής απογραφής και κατάρτισης 
δεικτών για την παρακολούθηση της ομάδας στόχου 

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτήσεις σε ότι αφορά τη συγκέντρωση και την 
ανάλυση των δεδομένων που θα προκύψουν από την πιλοτική απογραφή της 
ομάδας στόχου.  
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Στο πλαίσιο του έργου ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 

1) Να αναπτύξει την κατάλληλη μεθοδολογία συγκέντρωσης, επεξεργασίας και 
ανάλυσης των δεδομένων που θα προκύψουν από την καταγραφή των 
αστέγων για την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα ενημερώνουν την 
διοίκηση και θα ευαισθητοποιούν την κοινωνία για τα ζητήματα των 
αστέγων. 

2) Να καταρτίσει τους κατάλληλους δείκτες για την παρακολούθηση της 
ομάδας στόχου στα πλαίσια ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης 
των αστέγων. 

Στην ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής απογραφής αστέγων και τη 
διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση της ομάδας στόχου, ο 
ανάδοχος θα λάβει υπ’ όψη διαθέσιμα στοιχεία από άλλες πηγές (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ, 
προγράμματα της Γ.Γ. Πρόνοιας, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).  

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα προτείνει τον βέλτιστο τρόπο διασύνδεσης του 
μηχανισμού παρακολούθησης των αστέγων με τον ευρύτερο Μηχανισμό 
Παρακολούθησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής (ν. 4445/2016) 
του Υπουργείου Εργασίας  

 

3.3 Παραδοτέα και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου 

Παραδοτέο Π3.1 - Διενέργεια Πιλοτικής απογραφής του άστεγου πληθυσμού που 
διαμένει στο δρόμο και σε δομές παροχής υπηρεσιών σε αστέγους 

Το παραδοτέο Π3.1 περιλαμβάνει: 

- Την οργάνωση και προετοιμασία της πιλοτικής απογραφής στους επιλεγμένους 
Δήμους 

- Την περεταίρω επεξεργασία της  μεθοδολογίας και των εργαλείων καταγραφής 
των αστέγων  

- Την πρόσληψη βοηθών έρευνας, τη συγκρότηση ομάδων απογραφής ανά Δήμο 
και απογραφικό τομέα με τη συμμετοχή των βοηθών έρευνας, εργαζόμενων σε 
Δήμο/δομές και εθελοντών, και την εκπαίδευση των καταγραφέων. 

- Το συντονισμό και τη διενέργεια της πιλοτικής απογραφής σε κάθε Δήμο 
(ταυτόχρονα ή διαδοχικά) που θα υλοποιηθεί τους τελευταίους μήνες του 
Φθινοπώρου ή πρώτους μήνες της Άνοιξης. 

Το Π3.1 θα ολοκληρωθεί τον τρίτο μήνα (+3Μ) από την έναρξη του Υποέργου 3 
(υπογραφή σύμβασης). 

Παραδοτέο Π3.2 - Τεύχος αναφοράς πιλοτικής απογραφής 

Το τεύχος αναφοράς θα περιλαμβάνει τα τελικά ευρήματα της πιλοτικής 
απογραφής και προτάσεις για τις διαδικασίες και τα εργαλεία καταγραφής των 
αστέγων 

Το παραδοτέο Π3.2 περιλαμβάνει: 

- Συγκεντρωτικά στοιχεία/δεδομένα από την πιλοτική απογραφή των αστέγων 
στο δρόμο και σε δομές, των δύο φάσεων Α & Β όπως αναλυτικά περιγράφονται 
παραπάνω. 
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- Μεθοδολογία ανάλυσης των στοιχείων/δεδομένων της απογραφής 

- Δείκτες παρακολούθησης της ομάδας στόχου με βάση τις διαθέσιμες πηγές 

- Προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της μεθοδολογίας και των εργαλείων 
καταγραφής των αστέγων με βάση την πιλοτική απογραφή (ερωτηματολόγια, 
τρόπος καταγραφής, διαδικασίες διαχείρισης, συμμετοχή φορέων, 
προσέγγιση/ευαισθητοποίηση εθελοντών και τοπικών κοινωνιών κλπ.) 

- Οδηγό υλοποίησης της καταγραφής αστέγων και οδηγίες εκπαίδευσης των 
καταγραφέων. 

Το Π3.2. θα παραδοθεί τον πέμπτο μήνα (+5Μ)από την έναρξη του Υποέργου 3 
(υπογραφή σύμβασης). 

Η συνολική διάρκεια του Υποέργου 3 είναι πέντε (5) μήνες. 

 

3.4 Διοίκηση-Διαχείριση έργου. 

Για τη διασφάλιση του βέλτιστου αποτελέσματος του έργου, απαιτείται ο 
υποψήφιος ανάδοχος να διαθέτει μια δοκιμασμένη και ευρέως αποδεκτή 
μεθοδολογία διοίκησης έργου.  Ειδικότερα θα πρέπει να συμπεριλάβει στην 
προσφορά του τη μεθοδολογία διοίκησης και διαχείρισης του  ργου στην οποία θα 
περιγράφει κατ΄ελάχιστον τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται :  

 Την παρακολούθηση προόδου του φυσικού αντικειμένου 

 Την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων της σύμβασης 

 Τις αποκλίσεις και τα θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση 

 Τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές παροχής των υπηρεσιών 

 Το συντονισμό των μελών της Ομάδας εργασίας μεταξύ τους αλλά και με 
την Αναθέτουσα Αρχή 

 Τους κινδύνους και τις προτάσεις αντιμετώπισής τους 

 Τις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 
και των παραδοτέων  

 Τις διαδικασίες εκτίμησης της ποιότητας του παραγόμενου 
αποτελέσματος και των τυχόν διορθωτικών δράσεων προσαρμογής και 
βελτίωσης 

 Τα αιτήματα αλλαγών επί του τρόπου παροχής των απαιτούμενων 
υπηρεσιών 

 Την οργάνωση και παράδοση των σχετικών παραδοτέων 

 Την τακτική ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής και λοιπών 
εμπλεκομένων 

 
3.5 Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι η διενέργεια της πιλοτικής 
απογραφής των αστέγων που διαμένουν στο δρόμο και σε δομές για αστέγους και 
το τελικό τεύχος συμπερασμάτων της πιλοτικής απογραφής. 
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Η διοικητική παρακολούθηση και παραλαβή του έργου πραγματοποιείται από την 
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου (ΕΠΠΕ), που ορίζει η 
αναθέτουσα αρχή και γνωστοποιεί στον ανάδοχο. 
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Γ΄ΜΕΡΟΣ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ -ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(Η οικονομική προσφορά είναι συνάρτηση των ανθρωπομηνών εργασίας των μελών 
της ομάδας εργασίας και λοιπών  εξόδων).  
 
 

Α/Α Παραδοτέο Αξία χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ 24 % Αξία με ΦΠΑ 

Π3.1 Διενέργεια Πιλοτικής 

απογραφής του άστεγου 

πληθυσμού που διαμένει στο 

δρόμο και σε δομές παροχής 

υπηρεσιών σε αστέγους 

   

Π3.2 Τεύχος αναφοράς πιλοτικής 

απογραφής 
   

ΣΥΝΟΛΟ    
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   
……………… 
      ΕΥΡΩ. ………………………………… 
Προς    : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ    

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ  της εταιρείας 
………………………………………………………. Δ\νση 
………………………………………………………….  δια τη συμμετοχή  της στο 
διενεργούμενο διαγωνισμό της ………………………………………………για την 
προμήθεια ……………………………………... σύμφωνα με την υπ. αρ. ………\            
δ\ξή σας. 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον 
χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας  σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα 
μας υποβληθεί  πριν  από την ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 
Κατάστημα                …………………………. 
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )        Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

    ΕΥΡΩ. …………………… 
 
Προς   : Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ\ΝΣΗ : ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ  40 & Λ . ΣΥΓΓΡΟΥ  
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 
 

 ΄Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.   
………………… (και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο 
περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας …………………………………. 
Δ\νση …………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 
όρων της με αριθμό …………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη 
προμήθεια …………………………………… (αρ.διακ/ξης……/….) προς κάλυψη 
αναγκών του ……………. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 
προ Φ.Π.Α. αξίας ………... ΕΥΡΩ αυτής.  

 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη 
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση 
και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

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

 

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

 

 Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει 
καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 
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Δ΄ΜΕΡΟΣ : ΤΕΥΔ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 
 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 
τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ ] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99219610] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ  7 & ΛΑΓΟΥΜΙΤΖΗ 40] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΧΡ. ΚΟΛΟΒΟΥ] 
- Τηλέφωνο: [213-2168156] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [Kolovou@idika.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.idika.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [71351700-0/Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [βλέπε ΑΔΑΜ διακήρυξης] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [ΑΡ. ΠΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4158/07/2017 

 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

17PROC006293969 2017-06-0717PROC006307363 2017-06-09



 

    ZEUS/PROM/PROK/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΣΤΕΓΩΝ –ΕΣΠΑ    
 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

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

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει 
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του 
καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, 
κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοiv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
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ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που 
θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 
φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους

v
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους 
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 
από κοινού στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσ που ή των 
προσ πων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό 
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και 
τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvi  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα 
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο 
μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και 
κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V 
κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος 
ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσ πους αυτ ν.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού 
φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται 
για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που 
θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς 
φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 
στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις 

πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / 

υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον 

των πληροφορι ν που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να 

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 

του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηviii· 

2. δωροδοκίαix,x· 

3. απάτηxi· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxv το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία 
έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvi 

Εάν ναι, αναφέρετεxvii: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ 
]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
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εγγράφων): 
[……][……][……][……]xviii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 
παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xix; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκανxx: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισηςxxi, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;xxii 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

                                  
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορ ν 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 χει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος 
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος 
μέλος εγκατάστασήςxxvii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα 
φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 
που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράςxxviii, ο οικονομικός φορέας έχει 
προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει 
προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του 
είδους που έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και 
τους παραλήπτες δημόσιους ή 
ιδιωτικούςxxix: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή 
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγρα
φή 

ποσά ημερομ
ηνίες 

παραλήπ
τες 

    
 

3) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίαςxxx το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 
υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και 
χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον 
περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες 
μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το 
είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, 
διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλ νω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπει ν σε περίπτωση σοβαρ ν ψευδ ν δηλ σεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλ νω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος 
και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικ ν εγγράφων που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε 
οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα 
σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... 
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως 
καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα  ], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 
δικαιολογητικά των πληροφορι ν τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί 
το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλ σης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας 
προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, 
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

v Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vi  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 7  “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδ ν και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος  ΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

viii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 200 / 41/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 200 , για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.200 , σ. 

42). 

ix Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 

x Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής  νωσης (ΕΕ 

C 1 5 της 25.6.1  7, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/56 /ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 1 2 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
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xi Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1  5, σ. 4 )
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2 03/2000 (ΦΕΚ 4 /Α)  Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικ ν 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτήτων και των συναφ ν µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

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

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

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

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 30  της 25.11.2005, σ.15) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/62 /ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 41  /2013 (ΦΕΚ 215/Α) Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρ πων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  

xx Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxi Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι  λληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του 

στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός 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 
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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 παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 6  παρ. 2 ν. 3 63/2010 . 

xxvii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

xxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xxix Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xxx Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την 

εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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