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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΚΗΜΔΗΣ
Περιστέρι 07/04/2022
Αριθ.πρωτ:1713
Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και
Υποστήριξης
Αρκαδίας 37, Περιστέρι, Τ.Κ: 12231
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπίμπας
Tηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: pbibas@asda.gr

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH
2014 -2020»
Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032647

Προϋπολογισμός:
47.697,56 € προ ΦΠΑ
59.144,97 € με ΦΠΑ
Κ.Α. 72.6474.0001

CPV: 79415200-8
Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της
ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην
Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης
των προτεινόμενων Δράσεων
ΕΤΠΑ-09
Πρόσκληση
Θέμα: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ
2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4782/2021 (Α 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις
υποδομές και την υγεία.»,
2. Το ν. 4605/2019 (Α 52) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ)
2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016
σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που
δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και
αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»,
3. To ν. 4555/2018 (Α 133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης»,
4. Το ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
5. Το ν. 4314/2014 (Α 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
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6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

13.

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.
3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το ν. 4270/2014 (Α 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το ν. 4013/2011 (Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προ πτωχευτική διαδικασία
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
Το ν. 3861/2010 (Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργανισμών
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
Τo ν. 3852/2010 (Α 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
To ν. 3463/2006 (Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18-12-2014, που
αφορά την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ»
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» για την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα [CCI 2014GR16M2OP012].
Την υπ. αριθμ. C(2014) 3542 final/23-05-2014 απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης με την Ελλάδα και την
εκτελεστική απόφαση C(2014)6582 − 24/09/2014 σχετικά με την διόρθωσή της [CCI
2014GR16M8PA001].
Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. C(2014) 10170 final/18.12.2014,
που αφορά την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και
την απασχόληση» για την Περιφέρεια Αττικής στην Ελλάδα [CCI 2014GR16M2OP012]

14. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 288/2014 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά το υπόδειγμα για τα
επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση», και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, όσον αφορά το υπόδειγμα.
15. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2014 για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής,
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
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και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας ως προς τις μεθοδολογίες για τη στήριξη των
στόχων για την κλιματική αλλαγή, τον προσδιορισμό ορόσημων και ποσοτικών στόχων
στο πλαίσιο των επιδόσεων και την ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης για τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
16. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
17. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17 Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη
θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
18. Την υπ’ αριθμ. 76928/2021 (Β 3075) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας.
19. Την υπ’ αριθμ. 23451/ΕΥΣΣΑ493 (Β 677) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Τη µε αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β 5968) Υπουργική Απόφαση µε θέμα:
«Αντικατάσταση της υπ'αριθµ.110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β 3521) υπουργικής
απόφασης µε τίτλο: «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015
(Β 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιµότητας για τα προγράμματα
ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»», όπως ισχύει
21. Την με αρ. πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) απόφαση της Περιφερειάρχη
Αττικής για την έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της «Αστικής
Αρχής: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)» με τίτλο: «Διαδημοτική
Εταιρική Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από
το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ., όπως τροποποιήθηκε από την 3998/29.12.2020 απόφαση
έγκρισης 1ης τροποποίησης (ΑΔΑ: ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ)
22. Την υπ’ αριθ. 378/7.02.2018 (Β 775) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό
της «Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ» ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, όπως
τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση
(ΦΕΚ 6048/Β’/31.12.2020).
23. Την με αρ. πρωτ. 5130/19.10.2018 (ΑΔΑ: 6Ω8ΠΟΡΕΓ-ΠΜΦ) απόφαση ένταξης της
πράξης, την 4541/09-09-2019 (ΑΔΑ: ΨΒ95ΟΡΕΓ-ΘΧΔ) τροποποίηση αυτής ως προς την
ημερομηνία λήξης της πράξης και την 2825/15-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ60ΟΡΕΓ-ΨΞΣ)
τροποποίηση αυτής ως προς την αύξηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου, την
τροποποίηση των δεικτών πράξης και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος αυτής .
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24. Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους σαράντα επτά εξακοσίων
χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (47.697,56 €), μη
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.
5130/19.10.2018 (ΑΔΑ: 6Ω8ΠΟΡΕΓ-ΠΜΦ) και έχει λάβει κωδικό MIS/ΟΠΣ 5032647. Η
παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
25. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 - 2020.
26. Τη ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο Κωδικό
Έργου: 2018ΕΠ08510054.
27. Το υπ’ αριθμ. 880/21-2-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010092331) πρωτογενές αίτημα για την
εκτέλεση του έργου «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό
της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των
προτεινόμενων Δράσεων».
28. Την υπ’ αριθμ. 1305/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΨΟΡΕΓ-3ΜΩ, ΑΔΑΜ: 22REQ010219214)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
29. Την υπ’ αριθμ. 31/2022 απόφαση της Ε.Ε. (ΑΔΑ: Ψ1ΒΧΟΡΕΓ-ΓΩΜ) του ΑΣΔΑ περί
«Έγκρισης της υπ΄αριθ. 01/2022 μελέτης, κατάρτιση των όρων διακήρυξης και
καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού».
30. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα ΑΣΔΑ για την υλοποίηση του Ε.Π.
ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020.
31. Τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας του Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας, όπως ισχύει.
ΚΑΛΕΙ
Τις εταιρείες:
1. ΕΕΟ GROUP ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.
Οδός: Μαυροκορδάτου 1-3, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
Τηλ: 2109769560, ΦΑΞ: 2109705762
Email: info@eeogroup.gr
2. INNOLAND ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.
Οδός: Πανεπιστημίου 56, Τ.Κ. 106 78, Αθήνα
Τηλ: 2106995053, ΦΑΞ: 2106995098
Email: info@innoland.gr
3. BEE GROUP Α.Ε.
Οδός: Παλαιολόγου 19, Τ.Κ. 41223, Λάρισα
Τηλ: 2410554045, ΦΑΞ: 2410550333
Email: info@bee.gr
να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσης, στο
πλαίσιο της επιλογής αναδόχου με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας οικονομικής
προσφοράς βάσει τιμής για την υλοποίηση του Υποέργου ΕΤΠΑ - 09 «Υποστήριξη του ΕΦΔ
ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση
της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων» (MIS: 5032647) που χρηματοδοτούνται
από το ΕΤΠΑ.

4

22PROC010349266 2022-04-07
Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παράγραφο 2.2.
Οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι της παρούσας Πρόσκλησης περιγράφονται αναλυτικά στα
επισυναπτόμενα Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η Τρίτη 03/05/2022 στην πλατφόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ
Το κείμενο της παρούσης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα
του ΑΣΔΑ https://home.asda.gr/Prokirikseis.html και του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ
(http://efd.asda.gr/Texniki-Voithia.html).
Η παρούσα θα δημοσιευθεί για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες, στην ιστοσελίδα του ΕΦΔ
ΑΣΔΑ (http://efd.asda.gr) .
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Χρηματοδότηση της σύμβασης
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 59.144,97 € ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022 με την υπ’ αριθ. 1305/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΨΟΡΕΓ-3ΜΩ, ΑΔΑΜ: 22REQ010219214)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 12 περί: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
(ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 .
Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» (ΜIS 5032647, ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο
Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510054)
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις OXE/BAA που
εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της.
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1

Δικαιώματα και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους υποψηφίους που προεπιλέχθηκαν από τον ΑΣΔΑ και
συγκεκριμένα από τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας, για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που τηρεί η ΔΕΦΔ, όπως αυτός ισχύει κατά την έκδοση
της παρούσας Πρόσκλησης και οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην κατηγορία Β3.1 «Σύμβουλοι» για
την συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Οι συγκεκριμένοι και μόνο υποψήφιοι έχουν
δικαίωμα υποβολής πρότασης.
2

Κατάρτιση – Περιεχόμενο προσφορών

2.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1. Η παρούσα Πρόσκληση και τα παραρτήματά της
2. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ),
3. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.
4. Το σχέδιο της σύμβασης.
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr . Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο
τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν
εξετάζονται.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

2.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και
ώρα που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στον ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως άρθρα 36 και 37
και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
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Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ 1924Β, 02/06/2017) και να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.2.2 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,
η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4412/2016.
2.2.3 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του,
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική τους προσφορά σύμφωνα με τις
εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές της υπ. αριθμ 01/2022 μελέτης και την οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας το υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα Β της μελέτης και στο
παράρτημα Ε της παρούσας πρόσκλησης.
2.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί
/ παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση
γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά
είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία,
εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών μετά από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα
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αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

2.3 Εγγύηση συμμετοχής
Δεν απαιτείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης είναι
εγγεγραμμένοι στον κατάλογο του μητρώου Προμηθευτών – Παρεχόντων Υπηρεσιών του
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Δυτικής Αθήνας, για τις κατηγορίες ενεργειών της Τεχνικής
Βοήθειας στη Διεύθυνση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ

2.5 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό
ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.5.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο
2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187
του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών
της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2
(εμπορία επιρροής μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού
Κώδικα,
γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος
των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237
παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.), 374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον
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ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης)
του
ν.
4689/2020
(Α’
103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής,
και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής
(EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού
κώδικα (εμπορία ανθρώπων).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό και αφορά:
α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
2.5.2 Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια
όσο και την επικουρική ασφάλιση.
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Οι υποχρεώσεις των περ. α ́ και β ́ δεν θεωρείται ότι έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό
ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) Η ΤΕΥΔ, του άρθρου 79, ή άλλου
αντίστοιχου εντύπου ή δήλωσης με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει
ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. Οι περ. α ́ και β ́ παύουν
να εφαρμόζονται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους
του δεσμευτικού διακανονισμού.»
2.5.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβλέπει στα έγγραφα της σύμβασης παρέκκλιση από τον
υποχρεωτικό αποκλεισμό που προβλέπεται:
α) στις παρ. 2.5.1 και 2.5.2 κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή
β) στην παρ. 2, 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 το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.5.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα αθέτηση των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 toy N. 4412/2016, περί αρχών που
εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,
β) εάν ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν, με την επιφύλαξη της παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικών
κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες
ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν.
4412/2016, περί σύγκρουσης συμφερόντων, δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα,
λιγότερο
παρεμβατικά,
μέσα,
ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 48 , περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν
μπορεί
να
θεραπευθεί
με
άλλα,
λιγότερο
παρεμβατικά,
μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
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αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων,
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου
79,
περί
Ευρωπαϊκού
Ενιαίου
Εγγράφου
Σύμβασης,
η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με
απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις
που
αφορούν
στον
αποκλεισμό,
την
επιλογή
ή
την
ανάθεση,
θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του.
Κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στην περ. β’ της παρ. 2.5.4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περ. β’ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει
ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των
καταστάσεων της περ. β’ της παρ. 4.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
2.5.5 Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του
ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.5.6 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων
ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.5.7 Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται
στην παρ. 2.5.1 και στην παρ. 2.5.4, εκτός από την περ. β’ αυτής, 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.
Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να
καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι
έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα,
καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών
αδικημάτων ή παραπτωμάτων.
Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα
μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης
αυτής.
Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της
δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.
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2.5.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016.
2.5.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

2.6 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Δεν εφαρμόζεται.

2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.5 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της
παραγράφου 2.4 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα
Παράρτημα Β το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν.
1599/1986.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.5.1
της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που φέρουν ημερομηνίες προσδιορισμού χρόνου
έκδοσης, ισχύος ή ρητής δήλωσης διαθεσιμότητας στοιχείων και πληροφοριών που ζητούνται
δεσμευτικά με κατά περίπτωση χρονικά όρια από τη Διακήρυξη ως αποδεικτικά μέσα, θα πρέπει
να φέρουν σε κάθε περίπτωση και επί ποινή αποκλεισμού, ημερομηνία πριν τη διενέργεια του
διαγωνισμού.

2.8 Αποδεικτικά μέσα
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.5.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
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φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.4.1,
β) για τις παραγράφους 2.5.2 και 2.5.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – κύριας και επικουρικής – στους οποίους
οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.5.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα
(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου
τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.5.1 και 2.5.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.5.4, τα
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι
τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.5.1
και 2.5.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.5.4. Οι επίσημες δηλώσεις
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του
άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.5.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.5.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
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Αν ο οικονομικός φορέας λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, θα υποβάλει ανάλογα τα
ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες τρίτων φορέων
όσον αφορά στα κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,
προσκομίζει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων για κάθε τρίτο φορέα.

2.9 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν :
α)

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

β)

την Τεχνική Προσφορά

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που
έχουν τεθεί από τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, της υπ. αριθμ 01/2022
θεωρημένης μελέτης, περιγράφοντας πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της. Οι τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας δεν έχουν αποτυπωθεί στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΗΔΗΣ, για αυτό οι υποψήφιοι Οικονομικοί Φορείς συντάσσουν την τεχνική προσφορά
τους και υποβάλλουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής
Προσφοράς (σε συμπιεσμένη μορφή και κατά προτίμηση σε ένα (1) αρχείο pdf).
2.10 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχεται στο Παράρτημα
Ε’ – Οικονομική Προσφορά της παρούσας Πρόσκλησης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή
αρχείου .pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη, στον Υποφάκελο «Οικονομική Προσφορά».
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ (€), με δυο δεκαδικά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο
εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.
Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς.
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι
δε δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή να
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Επισημαίνεται ότι εφόσον δεν
προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή και δεν έχει συμπληρωθεί η οικονομική προσφορά
σύμφωνα τα ανωτέρω, οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
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2.11 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της
προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της
σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.

2.12 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν.
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής
προσφοράς όλων των διαγωνιζομένων την Παρασκευή 06/ 05/ 2022, και ώρα 10:00 π.μ.
Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητούν από
τους προσφέροντες ή υποψήφιους οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση
που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν,
να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας
όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.

2.13 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, μαζί
με την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής έκρινε πλήρη.
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β) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, την ίδια
μέρα και οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν
απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και η Επιτροπή προβαίνει και στην αξιολόγηση αυτών.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.
Αν υπάρχουν ισοδύναμες προσφορές, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται
ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνοντας και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν συμπληρώνει το προαναφερόμενο πρακτικό
στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη
του προσωρινού αναδόχου.
γ) Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά»
και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της
αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες, μαζί με αντίγραφο των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά
της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση.

2.14 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο
πάνω και συγκεκριμένα στο πεδίο 2 της παρούσης,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές Ο περιορισμός αυτός ισχύει, (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και
στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.
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2.15 Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παραγράφους 2.4, 2.6 και 2.8 της παρούσης
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»),
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους τους, κατά τις
διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα,
μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον
ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υποβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης
για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από
τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα
αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την
χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του
ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το ΕΕΕΣ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το ΕΕΕΣ, ότι πληροί, οι οποίες
επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης
ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης
είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης

2.16 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και
σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση
επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016,
β) (δεν αφορά) και
γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση,
που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν
επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της
απόφασης κατακύρωσης . Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή
Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
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2.17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

2.18 Ενστάσεις
Κατά των αποφάσεων του αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να υποβληθεί ένσταση, κατά τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, εντός προθεσμίας πέντε (05) μερών, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.19 Τρόπος πληρωμής
Ο τρόπος πληρωμής του αναδόχου περιγράφεται στο εδάφιο Α.4 του Παραρτήματος Α της υπ.
Αριθμ. 07/2021 Μελέτης. Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας με
την υποβολή των προαναφερόμενων παραδοτέων τρεις (03) μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης. Ειδικότερα:
1.

Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

3.

Mε την παραλαβή του 3ου παραδοτέου έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

4. Mε την παραλαβή του 4ου παραδοτέου οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ κι αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της
Αναθέτουσας Αρχής.

3

Ειδικοί όροι

3.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
3.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από
την αρμόδια Υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου
και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
3.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
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Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

3.2

Διάρκεια σύμβασης

3.2.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (08) μήνες, από την ημερομηνία ανάρτησης της
σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται
προθεσμίες στο εδάφιο Α.4 του Παραρτήματος Α - Μελέτη. Ειδικότερα:
• 1ο Παραδοτέο (Π-1): Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης της Υφιστάμενης
Κατάστασης.
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Ανάλυση του «εξωτερικού περιβάλλοντος» δηλαδή της ανάλυσης των στρατηγικών
κατευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και του προτύπου χωρικής ανάπτυξης, τόσο στο
πλαίσιο του ΕΠ Αττική 2021-2027, όσο και στο πλαίσιο της ανάδειξης των αντίστοιχων
παρεμβάσεων στα υπόλοιπα Τομεακά Προγράμματα, με χωρική εξειδίκευση στη Δυτική
Αθήνα.
• Διερεύνηση του περιεχομένου και των τυχόν δεσμεύσεων επικαιροποιημένων οριζόντιων
στρατηγικών, όπως η ΠΣΕΕ, η περιφερειακή στρατηγική κοινωνικής ενσωμάτωσης κ.ο.κ.
• Ανάλυση του «εσωτερικού περιβάλλοντος» της Περιοχής Παρέμβασης σε επίπεδο Δήμου.
• Διατύπωση συστήματος κριτηρίων σεναρίων για τη διαμόρφωση των δυνητικών «Αστικών
Λειτουργικών Περιοχών» εφαρμογής Β.Α.Α. στα όρια των Δήμων-Εταίρων.
• Συμπεράσματα και βασικές κατευθύνσεις της χωρικής Στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τρία
αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα αναπτυξιακός και χωρικός σχεδιασμός της Δυτικής Αθήνας για
την Π.Π. 2021-2027.
Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
•

2ο Παραδοτέο (Π-2): Προσδιορισμός και Ιεράρχηση των Αναπτυξιακών και
Χωρικών Αναγκών της Δυτικής Αθήνας και διατύπωση Σεναρίων Χωρικής
Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Τεκμηρίωση της «τυπολογίας» της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης αστικής αναζωογόνησης
και κοινωνικής ανθεκτικότητας, με βάση τις προβλέψεις του ΕΠ Αττική 2021-2027.
• Ανάλυση SWOT και προσδιορισμός «αναγκών» που υποστηρίζουν εναλλακτικά σενάρια
Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
• Σύνθεση» των Αναγκών και πρόταση διαμόρφωσης Στρατηγικής ΒΑΑ (μίγμα, περιεχόμενο,
στόχοι, άξονες) στην περιοχή παρέμβασης.
• Αξιολόγηση Σεναρίων και διατύπωση Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2021-2027.
Λαμβάνονται υπόψη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τις κατευθύνσεις και τη νέα στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
Τη στρατηγική του Στόχου Πολιτικής 5 του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορά τη χωρική ανάπτυξη
Οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
Οι εξελίξεις στη Δυτική Αθήνα και την επίκαιρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
Η πορεία και τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού στη Δυτική Αθήνα,
Οι κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Δ.Α. του ΕΠ
Αττική,
Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 2014-2020,
Οι έρευνες μελέτες που έχουν εκπονηθεί είτε σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας, είτε σε
τομεακό/κλαδικό (καλύπτοντας τους τομείς στρατηγικών παρεμβάσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2021-2027), είτε σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι εξελίξεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19.
Τα αποτελέσματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020.
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Το Παραδοτέο 2 υποβάλλεται το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης
της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
•

3ο Παραδοτέο (Π-3): Χωρική Στρατηγική και Αρχιτεκτονική της ΒΑΑ/ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας 2021-2027, Εσωτερική και Εξωτερική Συνέπεια της
Αρχιτεκτονικής της ΟΧΕ

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Εξειδίκευση της Χωρικής Στρατηγικής ΒΑΑ.
• Εφαρμογή της ΒΑΑ με το «εργαλείο» της Ο.Χ.Ε.: περιεχόμενο Δράσεων (σε επίπεδο
αρχιτεκτονικής, οργάνωσης των Παρεμβάσεων σε «δέσμες ενεργειών», αρχική κοστολόγηση
και πηγές χρηματοδότησης (ανά Ειδικό Στόχο Σ.Π.).
• Επιπτώσεις στην εξειδίκευση των Παρεμβάσεων από την μεταφορά Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
2014-2020 στη ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027.
• Ενδεικτικές εμβληματικές Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020.
• Εμβληματικές Παρεμβάσεις άλλων Φορέων ή Προγραμμάτων που επηρεάζουν ή/και
συμπληρώνουν τη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020
• «Σύνδεση» της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με την Στρατηγική της Ανθεκτικής Δυτικής
Αθήνας 2030, με τις κατευθύνσεις του επικαιροποιημένου ΣΟΑΠ, τα επιχειρησιακά σχέδια και
τις τοπικές στρατηγικές των Δήμων-Εταίρων.
• Πρόταση Στρατηγικής Χωρικής Αναζωογόνησης της Περιοχής Παρέμβασης με τη μορφή Διαδημοτικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
• Πρόταση συγκρότησης της «Εταιρικής Σχέσης και της «Τοπικής Διακυβέρνησης».
• Δυνατότητες και Προτάσεις ευρύτερων συνεργασιών και συνεργιών.
• Ad hoc υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που άπτονται του χωρικού και
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων κ.λπ.
Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται το αργότερο σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
•

4ο Παραδοτέο (Π-4): Τελικό «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
2021-2027

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Τυποποιημένη και Συνεκτική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (επιτελική σύνοψη)
• Αποτίμηση της Προόδου και εκτίμηση Ολοκλήρωσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020
• Μεταφορά Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020 στη ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027
• Διαμόρφωση σεναρίου «εκκίνησης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027
• Εξειδίκευση της Χωρικής Στρατηγικής ΒΑΑ
• Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΒΑΑ με αξιοποίηση του «εργαλείου» της ΟΧΕ – Αρχιτεκτονική της
ΒΑΑ/ΟΧΕ
• Περιεχόμενο Παρεμβάσεων, οργάνωση σε Ομάδες Δράσεων
• Γενικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο ανά Ειδικό Στόχο Σ.Π.
• Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων, εκροές, Δείκτες και Προϋπολογισμοί
• Διαλειτουργικότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ και του Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
2021-2027 με την Στρατηγική της Ανθεκτικής Δυτικής Αθήνας 2030, με τις κατευθύνσεις του
επικαιροποιημένου ΣΟΑΠ,
και άλλες τοπικές, τομεακές ή κλαδικές στρατηγικές και
προγράμματα
• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης
• Ad hoc υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που άπτονται του χωρικού και
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων κ.λπ.
Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται το αργότερο σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης
της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
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3.2.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου
που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της
σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα
ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν.
4412/2016.

3.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που
συγκροτείται, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016, όπως ισχύει.

3.4 Τελικοί Όροι
Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας και των παραρτημάτων της είναι ουσιώδεις. Παράβαση
οποιουδήποτε όρου συνεπάγεται, αδιαφόρως εάν προβλέπεται ή όχι η ποινή αποκλεισμού στο
άρθρο που προβλέπει τον παραβιαζόμενο όρο, την ακυρότητα της προσφοράς του
διαγωνιζομένου. Η συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη
αποδοχή όλων των όρων της παρούσας και των παραρτημάτων της από τον συμμετέχοντα.

Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου
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Παράρτημα Α’ Μελέτη

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Υποστήριξης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ATTIKH
2014 -2020»

Αρκαδίας 37, Περιστέρι, Τ.Κ: 12231
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπίμπας
Tηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: pbibas@asda.gr

47.697,56 € προ ΦΠΑ
59.144,97 € με ΦΠΑ

Κωδ. Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5032647
Προϋπολογισμός:

Κ.Α. 72.6474.0001

Περιστέρι: 08/02/2022
Αρ. Μελέτης: 01
70/67;;4/00077
Τεχνικές Προδιαγραφές για το
Υποέργο 9 με τίτλο: «Υποστήριξη
του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027
και
στην
Κωδικοποίηση
της
Εξειδίκευσης των προτεινόμενων
Δράσεων»
CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα
σχεδιασμού.

Περιστέρι, Φεβρουάριος 2022
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Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027
και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων»
CPV: 79415200-8:
Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπει στη δαπάνη υλοποίησης της Υπηρεσίας: «Υποστήριξη του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της
Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων», ποσού 59.144,97 €, το οποίο αναλύεται σε
προβλεπόμενο συμβατικό τίμημα 47.697,56 € και Φ.Π.Α. 24%, 11.447,41 €.
Για τον σκοπό αυτό έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2022,
πίστωση στον Κ.Α 72.6474.0001 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής ΕΤΠΑ στο πλαίσιο της
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του ΑΣΔΑ με τίτλο «Διαδημοτική Εταιρική Σχέση για την
Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ».
Η Υπηρεσία υλοποιείται ως «Δημόσια σύμβαση γενικών υπηρεσιών» κατά την έννοια της
περίπτωσης (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 2 «Ορισμοί» (άρθρο 2 και άρθρο 33 παρ. 1 εδάφιο
β' της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) του Νόμου 4412/2016
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και
θα ανατεθεί στο πλαίσιο του ως άνω Νόμου και σε συνδυασμό των προβλεπόμενων στο άρθρο
119 αυτού (Συμβάσεις ενεργειών τεχνικής βοήθειας).
CPV: Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου
για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης
ταξινομούνται με κωδικό:
CPV: 79415200-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.
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Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Β.1. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Στη Δυτική Αθήνα και στο πλαίσιο του ΕΠ «Αττική» 2014-2020 εφαρμόζεται Στρατηγική
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), η οποία χρησιμοποιεί ως «εργαλείο» την Ολοκληρωμένη
Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), η οποία έχει εγκριθεί με την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αρ.
πρωτ. 376/07.02.2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Β7Λ7-ΞΩΞ) και η οποία τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ.
3998/29-12-2020 (ΑΔΑ ΩΧΙΗ7Λ7-07Ξ) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής.
Με την απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με αρ. πρωτ. 378/7.02.2018 (ΦΕΚ 775/Β/2018), η
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) του ΑΣΔΑ ορίστηκε ως Ενδιάμεσος Φορέας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 με αρμοδιότητες διαχείρισης
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 (ΕΥΔ
ΕΠ Αττική), για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων επιχειρηματικότητας της εγκεκριμένης
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Δυτικής Αθήνας με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική
Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020» η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και η
οποία τροποποιήθηκε από την υπ. αριθμ. 4008/29.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΙΖΓ7Λ7-9Η8) απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 6048/Β’/31.12.2020).
Στο πλαίσιο του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ έχει συγκροτηθεί η προβλεπόμενη «Αστική Αρχή» της Διαδημοτικής ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 2014-2020.
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο του ΕΣΠΑ 2021-2027 (Ιούλιος 2021), οι ολοκληρωμένες
χωρικές στρατηγικές θα εφαρμοσθούν και στην νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 με
αξιοποίηση των χωρικών εργαλείων ΟΧΕ και ΤΑΠΤΟΚ σε αστικές περιοχές με τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
(α) αναπτυξιακή υστέρηση, μείωση πληθυσμού και ύπαρξη σημαντικών εμποδίων ανάπτυξης
(β) ύπαρξη περιορισμένων διασυνδέσεων με αστικά κέντρα και μειωμένη πρόσβαση σε
υπηρεσίες,
(γ) ύπαρξη προϋποθέσεων για ανάπτυξη δικτύων οικονομικών δραστηριοτήτων με στόχο τη
δημιουργία οικονομιών συσσωμάτωσης,
(δ) ύπαρξη αξιόλογων πολιτιστικών και φυσικών πόρων με δυνατότητες αξιοποίησης για
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Στο σχέδιο του νέου ΕΠ «Αττική» 2021-2027 και όσον αφορά στο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης
της Περιφέρειας Αττικής, προβλέπεται λόγω της υπάρχουσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας, η
συνέχεια των εγκεκριμένων ΒΑΑ/ΟΧΕ της Π.Π. 2014-2020, με κατάλληλη επικαιροποiηση των
χωρικών στρατηγικών ΒΑΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΑΣΔΑ έχει προχωρήσει ήδη στη δημιουργία του πλαισίου στρατηγικού
σχεδιασμού της Δυτικής Αθήνας και της οργάνωσης της διαβούλευσης. Με την παρούσα
εμπειρογνωμοσύνη, προωθείται η υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στις διαδικασίες επιχειρησιακού
σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027 και στην κωδικοποίηση της εξειδίκευσης των
επιλέξιμων Δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον σε περιφερειακό,
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενσωματώνοντας τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αξιοποιώντας τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ της
Δυτικής Αθήνας 2014-2020.
Το παρόν έργο εντάσσεται στην «Τεχνική Βοήθεια» που έχει διατεθεί στη Διεύθυνση Ενδιάμεσου
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Φορέα Διαχείρισης του ΑΣΔΑ (ΔΕΦΔ) και, συγκεκριμένα, αποτελεί το 9ο Υποέργο της Πράξης με
κωδικό MIS 5032647 και τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ
- ΕΤΠΑ», που έλαβε Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 5130/19-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ω8ΠΟΡΕΓ-ΠΜΦ)
και τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ 2825/15-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ60ΟΡΕΓ-ΨΞΣ) Απόφαση Ένταξης.
Με την 51/18 απόφαση της Ε.Ε (ΑΔΑ: 67ΔΔΟΡΕΓ-2ΓΜ) ο ΑΣΔΑ ενέκρινε την συγκρότηση
καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθειών για την υλοποίηση προγραμμάτων
τεχνικής βοήθειας ΕΤΠΑ και ΕΚΤ και με τις 28/2019 (ΑΔΑ: Ω7ΦΓΟΡΕΓ-ΤΑΨ) και 24/2021 (ΑΔΑ:
Ψ171ΟΡΕΓ-ΝΥ9) αποφάσεις ΕΕ του ΑΣΔΑ, επικαιροποίησε το σχετικό κατάλογο.
Η ανάθεση του Έργου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/0808-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 119 αυτού, καθώς και την Υπουργική
Απόφαση 23451/ΕΥΣΣΑ493/24-02-2017 (ΦΕΚ 677/Β/03-03-2017) περί: «Διαδικασιών κατάρτισης,
έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και
διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής
Βοήθειας», και ειδικότερα το άρθρο 12 παρ. 3, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αποσταλεί σε τρεις (3) οικονομικούς φορείς, οι οποίοι
θα επιλεχθούν μεταξύ των εγγεγραμμένων στον ισχύοντα Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων
Υπηρεσιών της ΔΕΦΔ ΑΣΔΑ, οποίος καταρτίστηκε και τηρείται για τον σκοπό εκτέλεσης ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους.

και
της

Β.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
B.2.1. Το Περιβάλλον του Έργου

Το Έργο αφορά στην «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ
Δυτικής Αθήνας 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων
Δράσεων», ποσού 59.144,97 €, το οποίο αναλύεται σε προβλεπόμενο συμβατικό τίμημα
47.697,56 € και Φ.Π.Α. 24%, 11.447,41€.
Στο πλαίσιο της παρούσας υπηρεσίας θα υποστηριχθεί η ΔΕΦΔ του ΑΣΔΑ στις διαδικασίες
εξειδίκευσης και προσαρμογής του Αναπτυξιακού και Χωρικού Στρατηγικού Σχεδιασμού της Δυτικής
Αθήνας, στις διαδικασίες του επιχειρησιακού σχεδιασμού της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027,
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στις διαδικασίες διαβούλευσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ, καθώς και
στην κωδικοποίηση της εξειδίκευσης των επιλέξιμων Δράσεων και στην προετοιμασία του
χρηματοδοτικού μίγματος της ΒΑΑ/ΟΧΕ, λαμβάνοντας υπόψη:
•
•
•
•
•
•
•
•

Τις κατευθύνσεις και τη νέα στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
Τη στρατηγική του Στόχου Πολιτικής 5 του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορά τη χωρική ανάπτυξη
Τις εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
Τις εξελίξεις στη Δυτική Αθήνα και την επίκαιρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
Την πορεία και τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού στη Δυτική Αθήνα,
Τις κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 2014-2020, καθώς και,
Τις έρευνες - μελέτες που έχουν εκπονηθεί είτε σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας, είτε σε
τομεακό/κλαδικό (καλύπτοντας τους τομείς στρατηγικών παρεμβάσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
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•
•

Αθήνας 2021-2027), είτε σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19.
Τα αποτελέσματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020.

Συγκεκριμένα, ο αναπτυξιακός και χωρικός σχεδιασμός της Δυτικής Αθήνας περιλαμβάνει τρία
αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα, ως εξής:
• Συνολικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της Λειτουργικής Αστικής Περιοχής (ΛΑΠ) της
Δυτικής Αθήνας με προοπτική το έτος 2030 (Ανθεκτική Δυτική Αθήνα 2030).
Πρόκειται για τον υπερκείμενο αναπτυξιακό σχεδιασμό της Δυτικής Αθήνας, στον οποίο
θα ενσωματωθούν όλες οι στρατηγικές πτυχές και επιλογές της Δυτικής Αθήνας σε
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
• Χωρικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός της ΛΑΠ Δυτικής Αθήνας για τον σχεδιασμό της
νέας ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας Π.Π. 2021-2027 σύμφωνα με τις στρατηγικές και
κανονιστικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027.
• Επικαιροποίηση – συμπλήρωση του ΣΟΑΠ. Περιλαμβάνονται η αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης, η ανάδειξη αναγκών άμεσων παρεμβάσεων και προτάσεις για
την συνολική ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών
παρεμβάσεων, διαδημοτικών δράσεων και κωδικοποίηση αναγκών ειδικών χωρικών
σχεδίων.
Ο Ανάδοχος θα λάβει επίσης υπόψη του ότι η «περιοχή παρέμβασης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027
προσδιορίζεται κατ’ αρχήν στην ευρύτερη Δυτική Αθήνα (από το νότο προς το βορρά), ως εξής:
Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Χαϊδάρι, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ίλιον, Άγιοι ΑνάργυροιΚαματερό και Φυλή, οι οποίοι συγκροτούν μία «Λειτουργική Αστική Περιοχή» (ΛΑΠ),
ευρύτερη από τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Οι διαδικασίες της διαβούλευσης δρομολογούνται σε συνεργασία με τους Δήμους-Εταίρους της
ΒΑΑ/ΟΧΕ μέσω συγκρότησης «Θεματικών Ομάδων Εργασίας» (Θ.Ο.Ε.).
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα περιγραφούν σε αντίστοιχα Παραδοτέα.
Για τις ανάγκες του παρόντος έργου, ο Ανάδοχος θα διαθέσει τετραμελή τουλάχιστον Ομάδα Έργου
με εμπειρία ανάλογη των απαιτήσεων του αντικειμένου του έργου. Το σύνολο των ανθρωπομηνών
απασχόλησης της Ομάδας Έργου θα ανέρχεται, κατ' ελάχιστον, σε είκοσι ένα (21) ανθρωπομήνες.
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Β.3 ΕΝ ΔΕΙ Κ ΤΙ Κ ΟΣ ΠΡ ΟΥ ΠΟΛΟΓΙ ΣΜ ΟΣ ΤΟΥ ΕΡ ΓΟΥ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Είδος Εργασίας /
Υπηρεσίας

«Υποστήριξη του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον
Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό της
ΒΑΑ/ΟΧΕ 20212027 και στην
Κωδικοποίηση της
Εξειδίκευσης των
προτεινόμενων
Δράσεων»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Υπεύθυνος
Ομάδας Έργου

Μέλη Ομάδας
Έργου – Ειδικοί
Εμπειρογνώμονες

Α/Μ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Τιμή
Α/Μ
σε (€)

Δαπάνη
σε (€)

Υπεύθυνος Έργου

4

2.800,00

11.200,00

Ειδικός Επιστήμονας 1

6

2.300,00

13.800,00

Ειδικός Επιστήμονας 2

5

2.300,00

11.500,00

Ειδικός Επιστήμονας 3

6

1.866,26

11.197,56

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ :

47.697,56

Φ.Π.Α. 24% :

11.447,41

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

59.144,97

Σημείωση: Οι αναφερόμενες τιμές και η επιμέρους κοστολόγηση των ανθρωπομηνών, διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα
που διενήργησε η Υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές αγοράς σε αντίστοιχα έργα. Οι τιμές αφορούν κατ’ αποκοπή ανεξάρτητες
υπηρεσίες Εξωτερικών Συνεργατών και περιλαμβάνουν φόρους και τυχόν ασφαλιστικές εισφορές. Για την ενδεχόμενη
σύγκρισή τους με αμοιβές μισθωτών υπηρεσιών σε ετήσια βάση, απαιτείται η προσαρμογή τους σε 14/12. Ορισμένες
μικροδιαφορές στους υπολογισμούς οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις,

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να
φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης,
επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το
έργο, η οποία θα αποτελείται από κατ’ ελάχιστον και επί ποινή αποκλεισμού από:
-

Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη,
ii. Κατ’ ελάχιστον εικοσαετή (20) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και
κλεισίματος Προγραμμάτων και Έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ανάπτυξης,
αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασμού, τεχνικής υποστήριξης, διαχείρισης, αξιολόγησης.
iii. Κατ’ ελάχιστον δεκαετή (10) επαγγελματική εμπειρία για Προγράμματα και έργα
συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.
iv. Απαιτείται η γνώση του πλαισίου διαχείρισης και υλοποίησης της Π.Π. 2014-2020 και της νέας
Π.Π. 2021-2027.
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Ομάδα Έργου που απαρτίζεται από άτομα με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα και
εμπειρία η οποία είναι σχετική των απαιτήσεων του φυσικού αντικειμένου του Έργου. Πιο
συγκεκριμένα, τα άτομα που θα στελεχώσουν την Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτουν:
Έναν Ειδικό Επιστήμονα (ΕΕ1) , ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

-

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα σπουδών θετικής κατεύθυνσης με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc)
σε ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης ή/και αναπτυξιακού ή/και χωρικού
σχεδιασμού
ii. Κατ’ ελάχιστον επταετή (7) επαγγελματική εμπειρία σε
 ζητήματα αναπτυξιακού σχεδιασμού και
 θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ή / και Προγραμμάτων.
Έναν Ειδικό Επιστήμονα (ΕΕ2) , ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

-

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Επιστήμονας Π.Ε. με μεταπτυχιακή εξειδίκευση (M.Sc) σε γνωστικό
αντικείμενο συναφές με τις ζητούμενες υπηρεσίες.
ii. Κατ’ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα χωρικού / χωροταξικού
σχεδιασμού
Έναν Ειδικό Επιστήμονα (ΕΕ3) , ο οποίος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον:

-

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα Επιστήμονας Π.Ε. με ειδίκευση σε πολεοδομικό ή χωρικό σχεδιασμό
ii. Κατ’ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ΕΣΠΑ της Π.Π. 20142020
Για την απόδειξη των ανωτέρω, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του τα
βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών της ομάδας έργου, από τα οποία να αποδεικνύεται
ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά
προσόντα και η εμπειρία τους.
Β.4. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ
Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΔΕΦΔ) της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας και του Αναδόχου, θα προβλέπει τα
εξής Παραδοτέα:
•

Παραδοτέο 1: Συνοπτική Έκθεση Αποτίμησης της Υφιστάμενης Κατάστασης.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Ανάλυση του «εξωτερικού περιβάλλοντος» δηλαδή της ανάλυσης των στρατηγικών
κατευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και του προτύπου χωρικής ανάπτυξης, τόσο στο
πλαίσιο του ΕΠ Αττική 2021-2027, όσο και στο πλαίσιο της ανάδειξης των αντίστοιχων
παρεμβάσεων στα υπόλοιπα Τομεακά Προγράμματα, με χωρική εξειδίκευση στη Δυτική
Αθήνα.
• Διερεύνηση του περιεχομένου και των τυχόν δεσμεύσεων επικαιροποιημένων οριζόντιων
στρατηγικών, όπως η ΠΣΕΕ, η περιφερειακή στρατηγική κοινωνικής ενσωμάτωσης κ.ο.κ.
• Ανάλυση του «εσωτερικού περιβάλλοντος» της Περιοχής Παρέμβασης σε επίπεδο Δήμου.
• Διατύπωση συστήματος κριτηρίων σεναρίων για τη διαμόρφωση των δυνητικών «Αστικών
Λειτουργικών Περιοχών» εφαρμογής Β.Α.Α. στα όρια των Δήμων-Εταίρων.
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•

Συμπεράσματα και βασικές κατευθύνσεις της χωρικής Στρατηγικής, λαμβάνοντας υπόψη τρία
αλληλοσυμπληρούμενα επίπεδα αναπτυξιακός και χωρικός σχεδιασμός της Δυτικής Αθήνας για
την Π.Π. 2021-2027.

Το Παραδοτέο 1 υποβάλλεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την παραλαβή του, καταβάλλεται στον Ανάδοχο το συμβατικό τίμημα που
περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
•

Παραδοτέο 2: Προσδιορισμός και Ιεράρχηση των Αναπτυξιακών και Χωρικών
Αναγκών της Δυτικής Αθήνας και διατύπωση Σεναρίων Χωρικής Στρατηγικής
της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Τεκμηρίωση της «τυπολογίας» της επιλέξιμης περιοχής παρέμβασης αστικής αναζωογόνησης
και κοινωνικής ανθεκτικότητας, με βάση τις προβλέψεις του ΕΠ Αττική 2021-2027.
• Ανάλυση SWOT και προσδιορισμός «αναγκών» που υποστηρίζουν εναλλακτικά σενάρια
Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
• Σύνθεση» των Αναγκών και πρόταση διαμόρφωσης Στρατηγικής ΒΑΑ (μίγμα, περιεχόμενο,
στόχοι, άξονες) στην περιοχή παρέμβασης.
• Αξιολόγηση Σεναρίων και διατύπωση Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2021-2027.
Λαμβάνονται υπόψη:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τις κατευθύνσεις και τη νέα στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
Τη στρατηγική του Στόχου Πολιτικής 5 του ΕΣΠΑ 2021-2027 που αφορά τη χωρική ανάπτυξη
Οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
Οι εξελίξεις στη Δυτική Αθήνα και την επίκαιρη κοινωνικοοικονομική κατάσταση,
Η πορεία και τα αποτελέσματα του στρατηγικού σχεδιασμού στη Δυτική Αθήνα,
Οι κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Δ.Α. του ΕΠ
Αττική,
Τα αποτελέσματα και τα ευρήματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας 2014-2020,
Οι έρευνες μελέτες που έχουν εκπονηθεί είτε σε επίπεδο Δυτικής Αθήνας, είτε σε
τομεακό/κλαδικό (καλύπτοντας τους τομείς στρατηγικών παρεμβάσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2021-2027), είτε σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Οι εξελίξεις και τις επιπτώσεις της πανδημίας του covid-19.
Τα αποτελέσματα της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020.

Το Παραδοτέο 2 υποβάλλεται το αργότερο σε τέσσερις (4) μήνες από από την ημερομηνία
ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την παραλαβή του, καταβάλλεται στον Ανάδοχο το
συμβατικό τίμημα που περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
•

Παραδοτέο 3: Χωρική Στρατηγική και Αρχιτεκτονική της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής
Αθήνας 2021-2027, Εσωτερική και Εξωτερική Συνέπεια της Αρχιτεκτονικής της
ΟΧΕ

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Εξειδίκευση της Χωρικής Στρατηγικής ΒΑΑ
• Εφαρμογή της ΒΑΑ με το «εργαλείο» της Ο.Χ.Ε.: περιεχόμενο Δράσεων (σε επίπεδο
αρχιτεκτονικής, οργάνωσης των Παρεμβάσεων σε «δέσμες ενεργειών», αρχική κοστολόγηση
και πηγές χρηματοδότησης (ανά Ειδικό Στόχο Σ.Π.).
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•
•
•
•
•
•
•
•

Επιπτώσεις στην εξειδίκευση των Παρεμβάσεων από την μεταφορά Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ
2014-2020 στη ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027.
Ενδεικτικές εμβληματικές Παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020
Εμβληματικές Παρεμβάσεις άλλων Φορέων ή Προγραμμάτων που επηρεάζουν ή/και
συμπληρώνουν τη ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020.
«Σύνδεση» της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 με την Στρατηγική της Ανθεκτικής Δυτικής
Αθήνας 2030, με τις κατευθύνσεις του επικαιροποιημένου ΣΟΑΠ, τα επιχειρησιακά σχέδια και
τις τοπικές στρατηγικές των Δήμων-Εταίρων.
Πρόταση Στρατηγικής Χωρικής Αναζωογόνησης της Περιοχής Παρέμβασης με τη μορφή Διαδημοτικής ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
Πρόταση συγκρότησης της «Εταιρικής Σχέσης και της «Τοπικής Διακυβέρνησης».
Δυνατότητες και Προτάσεις ευρύτερων συνεργασιών και συνεργιών.
Ad hoc υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που άπτονται του χωρικού και
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων κ.λπ.

Το Παραδοτέο 3 υποβάλλεται το αργότερο σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της
Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την παραλαβή του, καταβάλλεται στον Ανάδοχο το συμβατικό τίμημα
που περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.

•

Παραδοτέο 4: Τελικό «Σχέδιο Δράσης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 20212027

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Τυποποιημένη και Συνεκτική Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης (επιτελική σύνοψη).
• Αποτίμηση της Προόδου και εκτίμηση Ολοκλήρωσης της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 20142020.
• Μεταφορά Δράσεων της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2014-2020 στη ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027.
• Διαμόρφωση σεναρίου «εκκίνησης» της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2021-2027.
• Εξειδίκευση της Χωρικής Στρατηγικής ΒΑΑ.
• Σχέδιο Δράσης Στρατηγικής ΒΑΑ με αξιοποίηση του «εργαλείου» της ΟΧΕ – Αρχιτεκτονική της
ΒΑΑ/ΟΧΕ.
• Περιεχόμενο Παρεμβάσεων, οργάνωση σε Ομάδες Δράσεων.
• Γενικό Χρηματοδοτικό Σχέδιο ανά Ειδικό Στόχο Σ.Π.
• Συνοπτική Περιγραφή Δράσεων, εκροές, Δείκτες και Προϋπολογισμοί.
• Διαλειτουργικότητα της Στρατηγικής ΒΑΑ και του Σχεδίου Δράσης ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας
2021-2027 με την Στρατηγική της Ανθεκτικής Δυτικής Αθήνας 2030, με τις κατευθύνσεις του
επικαιροποιημένου ΣΟΑΠ,
και άλλες τοπικές, τομεακές ή κλαδικές στρατηγικές και
προγράμματα.
• Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης.
• Ad hoc υποστήριξη σε τεχνικά και επιστημονικά ζητήματα που άπτονται του χωρικού και
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σύνταξη αναφορών, εκθέσεων κ.λπ.
Το Παραδοτέο 4 υποβάλλεται το αργότερο σε οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης
της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. Με την παραλαβή του, καταβάλλεται στον Ανάδοχο το συμβατικό
τίμημα που περιγράφεται στον Πίνακα που ακολουθεί.
Η ανάλυση των Α/Μ και των πληρωμών ανά Παραδοτέο φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
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Α/Μ
ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ

Τιμή
Α/,Μ

ΣΤΟ ΕΡΓΟ

σε (€)

Υπεύθυνος Ομάδας
Έργου

4

Ειδικός Επιστήμονας 1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Π-1

Π-2

Π-3

Σύνολα
(€)

Α/Μ

Κόστος (€)

Α/Μ

Κόστος (€)

Α/Μ

Κόστος
(€)

Α/Μ

Κόστος
(€)

2.800,00

1

2.800,00

1

2.800,00

1

2.800,00

1

2.800,00

11.200,00

6

2.300,00

2

4.600,00

1

2.300,00

1

2.300,00

2

4.600,00

13.800,00

Ειδικός Επιστήμονας 2

5

2.300,00

1

2.300,00

1

2.300,00

1,5

3.450,00

1,5

3.450,00

11.500,00

Ειδικός Επιστήμονας 3

6

1.866,26

1

1.866,26

1

1.866,26

2

3.732,52

2

3.732,52

11.197,56

Σύνολα

21

5

11566,26

4

9266,26

5,5

12282,52

6,5

14582,52

47.697,56

ΦΠΑ

-

-

-

2.775,90

-

2.223,90

-

2.947,80

-

3.499,80

11.447,41

Γενικό Σύνολο

-

-

-

14.342,16

-

11.490,16

-

15.230,32

-

18.082,32

59.144,97

24,25%

-

19,43%

-

25,75%

-

30,57%

100,00%

%
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Β.5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Έναρξη υλοποίησης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η διάρκειά του έργου είναι
κατά μέγιστο χρονικό διάστημα οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 59.144,97 €, το οποίο αναλύεται σε προβλεπόμενο συμβατικό
τίμημα 47.697,56 € και Φ.Π.Α. 24%, 11.447,41 €.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας με την υποβολή των
προαναφερόμενων παραδοτέων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Ενότητας Β.4, μετά την υπογραφή της
σύμβασης. Ειδικότερα:
1.

Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου, δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ και αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

2.

Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου, τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

3.

Mε την παραλαβή του 3ου παραδοτέου, έξι (6) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο
ΚΗΜΔΗΣ και αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

4.

Με την παραλαβή του 4ου παραδοτέου, οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης
στο ΚΗΜΔΗΣ και αφού έχουν ενσωματωθεί τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από: Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» και από εθνικούς πόρους. Φορέας
Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που
εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020».
Η Σύμβαση έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 12 της εγκεκριμένης ΟΧΕ της Δυτικής Αθήνας με συνολικό
εγκεκριμένο προϋπολογισμό στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ. Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια
Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις OXE/BAA που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω
του Ε.Π. «Αττική2014-2020» (MIS 5032647, ΣΑΕ ΕΠ0851, με ενάριθμο Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510054). Η
δαπάνη για την παρούσα σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 72.6474.0001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2022 του ΑΣΔΑ.
Β.6. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας.
Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο που του ανατίθεται σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της
αγοράς. Στην Ομάδα Έργου του Αναδόχου δεν μπορεί να περιλαμβάνονται άτομα τα οποία κατά την ημερομηνία
κατάθεσης των προσφορών, εργάζονται υπό οιαδήποτε σχέση εργασίας στην Αναθέτουσα Αρχή ή/και σε
Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στις διαδικασίες αξιολόγησης των προσφορών και στις επιτροπές παρακολούθησης
και παραλαβής των παραδοτέων της αξιολόγησης.
Περιστέρι __-___-2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Συντάξας

Περιστέρι __-__-2022
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Παναγιώτης Μπίμπας

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ

Τεχνικός ΔΕ/Α

Δρ. Γεώργιος Ελισσαίου
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α
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Παράρτημα Β’ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται
αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: [][][][]/S [][][][][][]

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να
συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο
ΚΗΜΔΗΣ]):

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Α.Φ.Μ.: 090093860
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): www.asda.gr, www.efd.asda.gr
Πόλη: Περιστέρι
Οδός και αριθμός: Αρκαδίας 37
Ταχ. κωδ.: 12231
Αρμόδιος επικοινωνίας: Παναγιώτης Μπίμπας
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Τηλέφωνο: 2105745826, εσωτ. 278
Φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: efd@asda.gr
Χώρα: GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Υποστήριξη του ΕΦΔ
ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της
Εξειδίκευσης των προτεινόμενων Δράσεων» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 119
του Ν. 4412/2016 (όπως ισχύει) περί «Συμβάσεων ενεργειών τεχνικής βοήθειας»
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα Οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
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Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό
θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί
απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση: Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι) –
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι) –
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί –
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –

40

22PROC010349266 2022-04-07
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι) –
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί –
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι) –
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί –
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι) –
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί –
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται
στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης ..
Λόγος(-οι
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί –
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της
περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή
του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση: Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται –
Ενεχόμενο ποσό Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε: Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που
οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων
τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι ..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση: Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται –
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε: Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι ..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας
σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
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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
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του
εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση: Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες –
Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν –
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης

45

22PROC010349266 2022-04-07
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται
στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας
2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση: Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης –
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ·
οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση: Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Β: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους
οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για
άτομα με ειδικές ανάγκες;
Απάντηση: Ναι / Όχι
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Εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν
να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση –
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων –
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Λήξη
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 προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται
στην

προκήρυξη.

Για

κλειστές

διαδικασίες,

ανταγωνιστικές

διαδικασίες

με

διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας
μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V
ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών
δηλώσεων.
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να
προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας
με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την
προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση,
αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5
δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή
τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των
πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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Παράρτημα Γ’ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. )
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας,
Αρκαδίας 37 Περιστέρι Αττικής, ΤΚ 121 32
Εγγύηση υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα
παραιτούμενοι

του

δικαιώματος

της

διαιρέσεως

ευρώ………………………………………………………………………..

και

διζήσεως

μέχρι

του

ποσού

των

4

υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., ΑΦΜ: ................
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα
τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς
τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης) ”, σύμφωνα με την

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.
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(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε
(5) ημέρες 7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης 8)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7
8

9

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι
μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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Παράρτημα Δ’ Σχέδιο Σύμβασης
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αριθ. πρωτ……………………………………..

Στο Περιστέρι, σήμερα …………………… ………………………οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας, που εδρεύει στην οδό Αρκαδίας 37, Τ.Κ. 12132, Περιστέρι,
Α.Φ.Μ: 090093860 νομίμως εκπροσωπούμενος από το Πρόεδρό του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Π.
Παχατουρίδη, Δήμαρχο Περιστερίου και θα καλείται εφεξής στην σύμβαση αυτή «ΑΣΔΑ».
2. Η Εταιρεία……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει στην ………………………………...
ΑΦΜ:…………………,
ΔΟΥ:
……………..,
Τ.Κ.
………………..,
νομίμως
εκπροσωπούμενη
από
τον ………………………………….. στην οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση ……………………….με την υπ’ αριθ. ..........
απόφαση της Εκτελεστικής επιτροπής, συνομολόγησαν, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα
ακόλουθα:
Ο ΑΣΔΑ αποφάσισε την ανάθεση κατόπιν πρόσκλησης της υπηρεσίας «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον
Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των
προτεινόμενων Δράσεων», όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, βάσει της σχετικής μελέτης που συνέταξε
η υπηρεσία του Συνδέσμου.
Η Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την …………………….2022, αφού έλαβε υπόψη τις προσφορές των
συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της (ΑΔΑ: ______ΟΡΕΓ-____), την
ανάθεσή της στην εταιρεία ……………………..
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού ……………………
ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία καλύπτει το 4% της συνολικής τιμής κατακύρωσης του
έργου, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, σύμφωνα με το άρθρο 10 της πρόσκλησης.
Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν:
- η υπ’ αριθ. ………… Πρόσκληση και τα παραρτήματά της
- οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ. Αριθμ. 01/2022 εγκεκριμένης μελέτης
Άρθρο 1ο
Αντικείμενο
Το Έργο αφορά στην υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στην Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό της ΒΑΑ/ΟΧΕ 2021-2027 και στην Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των προτεινόμενων
Δράσεων.
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Άρθρο 2ο
Παραδοτέα
Στο πλαίσιο του έργου, ο Ανάδοχος θα παραδώσει τρία συγγράμματα σε τρία (3) αντίτυπα το κάθε ένα ανά
παραδοτέο (και σε ηλεκτρονική μορφή .pdf), που θα περιλαμβάνει τις αναλύσεις των ενοτήτων που
περιγράφονται στην ενότητα Β.4 της υπ. αριθμ. 01/2022 μελέτης και θα υποβληθούν σε οκτώ (8) μήνες από
την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ (ένα παραδοτέο ανά δίμηνο).
Άρθρο 3ο
Διάρκεια
1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (08) μήνες. Η Σύμβαση ορίζεται ότι άρχεται από την ημερομηνία
ανάρτησης της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ.
2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από
τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα
του αναδόχου . Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα
παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4ο
Χρηματοδότηση -Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής
1.
Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση 59.144,97 € ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) σε βάρος του ΚΑ 72.6474.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
με την υπ’ αριθ. 1305/16-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡΨΟΡΕΓ-3ΜΩ, ΑΔΑΜ: 22REQ010219214) απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 12 περί: «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής
(ΕΤΠΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020 . Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από την
Περιφέρεια Αττικής και ειδικότερα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020» (MIS 5032647,
ΣΑΕ ΕΠ0851 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2018, με ενάριθμο Κωδικό Έργου: 2018ΕΠ08510054)
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από Εθνικούς πόρους η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις OXE/BAA που εντάσσονται χωρικά στην
αρμοδιότητά της.
2. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του (ήτοι ____________ €).
Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.
3. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας κάθε τμηματικής
παράδοσης σύμφωνα και υπό την προϋπόθεση της οριστικής παραλαβής του αντίστοιχου Παραδοτέου σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη του «Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών» από την
αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την ύπαρξη των αντίστοιχων πιστώσεων. Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται
παρακάτω:
1. Με την παραλαβή του 1ου παραδοτέου δύο (02) μήνες μετά την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ,
ποσό ________ €.
2. Με την παραλαβή του 2ου παραδοτέου τέσσερις (04) μήνες μετά την ανάρτηση της παρούσης στο
ΚΗΜΔΗΣ, ποσό _______ € .
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3. Mε την παραλαβή του 3ου παραδοτέου έξι (06) μήνες μετά την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ,
ποσό _______ €.
4. Mε την παραλαβή του 4ου παραδοτέου οκτώ (08) μήνες μετά την ανάρτηση της παρούσης στο ΚΗΜΔΗΣ,
ποσό _______ €.
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν
ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες
κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της ΑΕΠΠ
γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Άρθρο 5ο
Υποχρεώσεις αναδόχου
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν
την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
Άρθρο 6ο
Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις
1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
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περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία
για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε
τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και
μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύνανται να επιβάλλονται και επί πλημμελούς
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 218 Ν.
4412/2016.
Άρθρο 7ο
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Άρθρο 8ο
Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Ο ΑΣΔΑ μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
(όπως ισχύει), που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που θα
οδηγούσαν στον αποκλεισμό του από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 9ο
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
2. 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, ο Σύνδεσμος και ο ανάδοχος
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καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 10ο
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και παρακολούθηση αυτής
Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης και η παρακολούθηση εκτέλεσης αυτής πραγματοποιούνται κατά
τα αναλυτικώς οριζόμενα στα οικεία άρθρα της πρόσκλησης.
Άρθρο 11ο
Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη
λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να
είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και τα οριζόμενα στην οικεία διακήρυξη, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Άρθρο 12ο
Λύση της σύμβασης
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας
της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα
συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΔΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

………………………

………………………………….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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Παράρτημα Ε’ Οικονομική προσφορά
Υπηρεσία: «Υποστήριξη του ΕΦΔ ΑΣΔΑ
στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της
ΒΑΑ/ΟΧΕ
2021-2027
και
στην
Κωδικοποίηση της Εξειδίκευσης των
προτεινόμενων Δράσεων»

Ελληνική Δημοκρατία - Νομός Αττικής
Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Αυτοτελές Γραφείο Οργάνωσης και Υποστήριξης

Αρκαδίας 37, Περιστέρι
Τ.Κ: 12132
Αριθμός Μελέτης: 01/2022
Πληροφορίες: Παναγιώτης Μπίμπας
Tηλ. 2105745826, Fax: 2105759547
Email: pbibas@asda.gr
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Είδος Εργασίας /
Υπηρεσίας

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Υπεύθυνος
Ομάδας Έργου
«Υποστήριξη του
ΕΦΔ ΑΣΔΑ στον
Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό της
ΒΑΑ/ΟΧΕ 20212027 και στην
Κωδικοποίηση
της Εξειδίκευσης
των
προτεινόμενων
Δράσεων»

Μέλη Ομάδας
Έργου – Ειδικοί
Εμπειρογνώμονες

ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Α/Μ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Υπεύθυνος Έργου

4,00

Ειδικός Επιστήμονας 1

6,00

Ειδικός Επιστήμονας 2

5,00

Ειδικός Επιστήμονας 3

6,00

Τιμή
Α/Μ
σε (€)

Δαπάνη
σε (€)

ΣΥΝΟΛΟ :
Φ.Π.Α. 24% :
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

Περιστέρι ___/___/2022

Ο Προσφέρων
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