21DIAB000017211 2021-06-08

Αριθμ. …./….2021
Διακήρυξη

Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
για το έργο
«Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης»

[Σημείωση: Στο παρόν σχέδιο διακήρυξης εκκρεμεί η ενσωμάτωση των αλλαγών
που επήλθαν από 01.06.2021 στο ν. 4412/2016 με τις διατάξεις του ν. 4782/2021
(ΦΕΚ Α’ 36/09-03-2021]

Κωδικός ΟΠΣ:

5030898

Προϋπολογισμός:

Ημερομηνία Διενέργειας:
Κριτήριο Ανάθεσης:

Κωδικοί CPV:

79315000-5, 75230000-7

(περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

(χωρίς ΦΠΑ)

283.438,98 €

228.579,82€

… 2021

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

21DIAB000017211
Περιεχόμενα

2021-06-08

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2
1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ................................................................................................................................ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ................................................................................................................... 4
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ............................................................ 5
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .................................................................................................................................................. 5
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ............................................................................... 7
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ...................................................................................................................................................... 7
ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ...................................................................................................... 8

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ........................................................................................................... 9
2.1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ........................................................................................................................................... 9
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης ................................................................................................................................ 9
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης ................................................................................. 9
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων ................................................................................................................................. 9
2.1.4 Γλώσσα.......................................................................................................................................................... 9
2.1.5 Εγγυήσεις .................................................................................................................................................... 10
2.2
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ .......................................................................................... 11
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής ................................................................................................................................ 11
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής .................................................................................................................................. 11
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού ..................................................................................................................................... 11
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ...................................................................... 14
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια ........................................................................................... 15
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα........................................................................................................ 15
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ......................................... 16
2.2.8
Στήριξη στην ικανότητα τρίτων .................................................................................................................. 17
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής ...................................................................................................... 17
2.2.9.1
2.2.9.2

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών .................................................................................17
Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά κατακύρωσης.............................................................................................18

2.3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................................. 22
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης ..................................................................................................................................... 22
2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών ................................................................................................... 24
2.4
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ................................................................................................................ 25
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών ........................................................................................................... 25
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών ................................................................................................ 25
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» ............................................. 27
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών .............................................................................................................................................................. 27
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών .................................................................................................................. 28
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών .................................................................................................................... 28
3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ .....................................................................................30
3.1
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ............................................................................................................ 30
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών .................................................................................................... 30
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών ............................................................................................................................. 30
3.2
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ................... 31
3.3
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................................... 32
3.4
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ .................................................................................. 33
3.5
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ........................................................................................................................................ 35

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................36
4.1
4.2
4.3
4.4

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) ........................................................................................................ 36
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ..................................................................................................... 36
ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.............................................................................................................................. 36
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ...................................................................................................................................................... 37

Σελίδα 2 από 86

4.5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ....................................................................................................... 37

21DIAB000017211
2021-06-08
4.6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
........................................................................................................ 37
5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................38
5.1
5.2
5.3
5.4

6.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ............................................................................................................................................. 38
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ................................................................................................. 39
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ...................................................................... 40
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ...................................................................................................................................... 40

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................43
6.1
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................................................... 43
6.2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................................................................. 43
6.3
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................................................................................... 43
6.4
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ............................................................................................................. 44
6.5
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................................................. 45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ............................................................................................................................................................ 45
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .......................................... 45
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................... 45
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .................................................................................................................................................45
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................................46
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ...............................................................................................................................................48

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ............................................................................................ 77
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) ........................................ 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] ...................................... 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΆΛΛΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ].................................... 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ...................................................................................................... 78
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ................................................................................................. 80
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.................................................................................................. 81
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ .................................................................................................. 84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] ................................. 86

Σελίδα 3 από 86

21DIAB000017211
2021-06-08
1.
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

Επιτελική
Δομή
Δικαιοσύνης

ΕΣΠΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2

Πόλη

Αθήνα

Ταχυδρομικός Κωδικός

11526

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

GR300

Τηλέφωνο

2106930440

Φαξ

2106930451

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

justedespa@mou.gr

Υπουργείου

Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.ministryofjustice.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.justedespa.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Αναθέτουσα αρχή είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριος του έργου, φορέας
λειτουργίας και φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η εξασφάλιση της έγκαιρης και
αποτελεσματικής απονομής Δικαιοσύνης, ο σχεδιασμός και η προώθηση πολιτικών που σκοπούν στην
καθιέρωση της αρχής της διαφάνειας και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από τις
διευθύνσεις www.ministryofjustice.gr και www.justedespa.gr.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr. Κάθε
είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

1.2

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ.
ενάριθ. έργου 2019ΣΕ42010000).
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται
από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» η οποία έχει ενταχθεί στο
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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης
με αρ. πρωτ. 2772/4-3-2019 όπως αυτή ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5030898. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)] και από εθνικούς
πόρους μέσω του ΠΔΕ.
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1.3

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα οι Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (προβλέπεται η λειτουργία τους στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου της
χώρας).
Η σκοπούμενη αναβάθμιση επιδιώκεται με δύο κυρίως τρόπους: α) με την ανάπτυξη σύγχρονων
εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό που
απασχολείται στις παραπάνω δομές και β) με τη διοικητική αναδιοργάνωση των δομών, η οποία
αναμένεται να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των προτεινόμενων από το έργο προτύπων στελέχωσης κάθε
δομής με επιστημονικό προσωπικό καθώς και των σχεδίων κανονισμών λειτουργίας που θα παραχθούν
από το έργο για κάθε δομή, ιδίως κατά το μέρος που αφορούν στη λειτουργία των επιστημονικών ομάδων
και στην εφαρμογή των προτεινόμενων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας.
Σημαντική παράμετρος του έργου είναι η ενιαία θεώρηση των υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των οποίων
στοχεύει, η ανάπτυξη κατά το δυνατόν κοινών μεθοδολογικών εργαλείων και μοντέλων εργασίας και η
διασύνδεση των επαγγελματιών μεταξύ τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερα ο κοινός στόχος που
είναι η πρόληψη της παραβατικότητας και η αποφυγή της περαιτέρω εμπλοκής με το έγκλημα, καθώς και
η υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης των ανηλίκων και ενηλίκων παραβατών του νόμου.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 79315000-5 και 75230000-7.
Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Προσφορές γίνονται αποδεκτές για το σύνολο των υπηρεσιών
που περιγράφονται. Αυτό συμβαίνει καθότι το έργο αυτό, αποτελείται από ένα σύνολο πολύπλοκων και
αλληλοσυνδεόμενων, αλληλοσχετιζόμενων και αλληλοτροφοδοτούμενων υπηρεσιών και προϋποθέτει
ενιαία και ομοιογενή εκτέλεση από έναν οικονομικό φορέα - ανάδοχο. Ειδικότερα, τα αντικείμενα του
έργου είναι σε απόλυτο βαθμό συνδεδεμένα μεταξύ τους και δεν είναι εύλογο να προσφέρονται διακριτά
από διαφορετικούς Αναδόχους στο πλαίσιο της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 283.438,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 228.579,82 και ΦΠΑ: €54.859,16).
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιείται και ισχύει,
 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
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2007 -2013»,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 4727 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση σε Ελληνική Νομοθεσία
Οδηγίας 2016/2102 και Οδηγίας 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο Οδηγίας 2018/1972) και άλλες διατάξεις»
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του Ν. 2472/1997 (Α΄ 50) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
 81/2019 (ΦΕΚ Α΄119/8-7-2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
 Το Π.Δ. 6/2021 (ΦΕΚ 7Α΄/15-01-2021) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως ισχύει
 το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α’ 121/9-7-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
 το Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’ 139) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις».
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 της υπ’ αρ. 45480/ΕΥΘΥ 318 (ΦΕΚ 1446 τ. Β’ /27-04-2017) ΚΥΑ περί «Σύστασης και Διάρθρωσης της
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» του Ν.
4314/2014.
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 της υπ' αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ'
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'3521) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο "Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚΒ'1822) Υπουργικής Απόφασης "Εθνικοί
Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»
(ΦΕΚ5968/τ.Β'31.12.2018).
 N.4478 (ΦΕΚ Α 91 2017) IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για
την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
 Τη με αριθμό 2772/4-3-2019 (ΑΔΑ: 66ΝΞ465ΧΙ8-ΘΥΠ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των
υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030898 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου
Τομέα 2014-2020», καθώς και κάθε τροποποίηση αυτής.
 της υπ’ αρ. 2628/6-11-2019 (ΦΕΚ Β’ 4201/19-11-2019) Απόφασης με θέμα: «Ορισμός της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ)
ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» (ΕΠ
ΜΔΤ) και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.
 του υπ’ αρ. XXXXXXX εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) για τη διατύπωση θετικής γνώμης για τη δημοπράτηση
του εν λόγω έργου.
 της υπ’ αρ. XXXXXXXX Απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης για τη διενέργεια Ανοικτού, Δημόσιου
Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που
λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης”.

1.5

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η XXXXXXXXXX και ώρα XXXXX.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

1.6
Α.

Δημοσιότητα
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

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

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
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Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
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Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: XXXXXXX.
H προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010.
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.ministryofjustice.gr στη διαδρομή : : Προκηρύξεις ► Προμήθειες, στις XXXXXX και στην
ιστοσελίδα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, στη διεύθυνση (URL):) :
www.justedespa.gr στη διαδρομή: Έργα ► Προσκλήσεις, στις XXXXXXXX.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ2021-06-08
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

η με αρ. ………. Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ........), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
Tο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
οι συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινήσεις που τυχόν θα παρασχεθούν στο πλαίσιο της
διαδικασίας από την Αναθέτουσα Αρχή, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά
το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της
η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού και η τεχνική και οικονομική προσφορά του αναδόχου

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δεκαπέντε (15)
πλήρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι την………… και απαντώνται
αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν
είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να επικαλεστεί
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) πλήρεις ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται
για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188).). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούνται ευρέως διαδεδομένοι τεχνικοί όροι στην Αγγλική γλώσσα.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 («Εγγύηση Συμμετοχής») και 4.1 («Εγγυήσεις καλής
εκτέλεσης, προκαταβολής») εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές
επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13)
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού1. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες των
εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1

Σε περίπτωση προσκόμισης γραμματίου σύστασης εγγυητικής παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων,
αυτό θα εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο του Ταμείου και όχι βάσει του υποδείγματος του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIII.
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2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
21DIAB000017211
2021-06-08

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που
ανέρχεται στο ποσό των 4.571,59 ευρώ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ)
Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της διακήρυξης.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ΧΧΧΧΧΧΧ, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του 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),
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β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
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γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ), η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική
νομοθεσία,
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,
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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), 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.
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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.
γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου
από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως
εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από
τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.

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.
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, 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 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής
προσφοράς
2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
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(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του,
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.
2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.(γ) και 2.2.3.3 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 (αυτοκάθαρση).αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.7. 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.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης ήτοι να δραστηριοποιούνται στο χώρο
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της υλοποίησης μελετών ή/και ερευνών σε θέματα δικαιοσύνης, ποινικής δικαιοσύνης, δικαιωμάτων,
διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικής ένταξης.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους
ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν
εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η
εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για τις τρεις
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού κλεισμένες χρήσεις (2018-2019-2020) ίσο ή μεγαλύτερο από το
80% του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, θα πρέπει να
πληροί το ελάχιστο ως άνω επίπεδο χρηματοοικονομικής επάρκειας για όσες κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις δραστηριοποιείται συναρτήσει της έναρξης των δραστηριοτήτων του.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι
ανωτέρω προϋποθέσεις αρκεί να πληρούνται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Α) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες ή ενώσεις της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής, θα πρέπει να διαθέτει:
• Την οργανωτική δυνατότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα να αναλάβει το έργο
− Η οποία αποδεικνύεται από το γενικό προφίλ του, που θα είναι σε συνάφεια με το προκηρυσσόμενο
έργο, και από την επαρκή στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να απαρτίζεται
από ικανό αριθμό έμπειρων στελεχών κατάλληλων για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου
• Τις τεχνικές ικανότητες, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την τεκμηριωμένη εμπειρία σε μελέτες ή/και
έρευνες πεδίου στο πεδίο της δικαιοσύνης ή της δημόσιας διοίκησης ή σε σχέση με ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες. Ειδικότερα απαιτείται από τον ανάδοχο να κατέχει αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό, τη
διεξαγωγή και την ανάλυση δεδομένων στον τομέα της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας,
συμπεριλαμβανομένων και των ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών έρευνας.
− Οι οποίες θα αποδεικνύονται από την υλοποίηση εντός των τελευταίων τριών (3) ετών ήτοι από 1-12018 μέχρι 31-12-2020, κατ’ ελάχιστον δύο (2) έργων (μελετών ή/και ερευνών) στο ίδιο ή σε συναφές
θεματικό αντικείμενο με το προκηρυσσόμενο (δλ. Υλοποίηση μελετών ή/και ερευνών σε θέματα
δικαιοσύνης ή/και ποινικής δικαιοσύνης ή/και δικαιωμάτων ή/και διακρίσεων ή/και κοινωνικού
αποκλεισμού ή/και κοινωνικής ένταξης), προϋπολογισμού δαπάνης που αθροιστικά θα ανέρχεται στο 80%
του Προϋπολογισμού της Σύμβασης. Η έννοια του όρου «υλοποίηση» σημαίνει έργο ολοκληρωμένο
επιτυχώς.
Στην περίπτωση που η απαιτούμενη κατά τα ανωτέρω εμπειρία προέρχεται από τη συμμετοχή του
Διαγωνιζομένου ή σε περίπτωση Διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή Ένωσης από τη συμμετοχή μέλους της σε
κοινοπρακτικό σχήμα, αυτή δύναται να ληφθεί υπόψη, κατά τα ανωτέρω για την πλήρωση των ελάχιστων
προϋποθέσεων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, μόνο εφόσον ο Διαγωνιζόμενος ή σε περίπτωση
διαγωνιζόμενης Κοινοπραξίας ή Ένωσης, το μέλος της συμμετείχε στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό
του 30% και άνω.
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Επιτρέπεται η τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη αλλά δεν ξεπερνά την τελευταία
πενταετία (ήτοι από 1-1-2016 μέχρι 31-12-2020) για λόγους ανάπτυξης του ανταγωνισμού

Β) ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό ικανό για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις
απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας.
Ειδικότερα απαιτείται να διατεθούν από τον υποψήφιο τα κάτωθι τουλάχιστον στελέχη (βασικοί
εμπειρογνώμονες):


Έναν επικεφαλής του σχήματος που θα απασχοληθεί με τη διαχείριση του έργου και θα διαθέτει
αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση έργων (ελάχιστη προϋπηρεσία 10 έτη).
Ομάδα βασικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από:



Έναν ψυχολόγο με 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε εποπτεία ομάδων και προτιμητέα εμπειρία με
ανήλικους παραβάτες



Έναν κοινωνικό λειτουργό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην εργασία με ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες (προτιμητέα εμπειρία σε ανήλικούς παραβάτες)



Έναν κοινωνιολόγο με εμπειρία 5ετούς υλοποίησης ερευνητικών έργων και μελετών σε θέματα
ευάλωτων ομάδων



Έναν κοινωνικό ανθρωπολόγο με εμπειρία 5ετούς υλοποίησης ερευνητικών έργων και μελετών σε
θέματα ευάλωτων ομάδων.



Ένα νομικό με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη σωφρονιστική νομοθεσία (προτιμητέα
εμπειρία σε δίκαιο ανηλίκων) με 5ετή εμπειρία.



Έναν υπεύθυνο με εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας.



Ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη των παραπάνω ειδικοτήτων, ικανή να καλύψει τις ανάγκες
υλοποίησης του έργου.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Ο υποψήφιος (ή σε περίπτωση ένωσης, ένα τουλάχιστον μέλος αυτής) για την παρούσα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, οφείλουν να διαθέτουν πιστοποιημένη επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της
υλοποίησης και διαχείρισης έργων και συγκεκριμένα τουλάχιστον Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή
ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από διαπιστευμένο
οργανισμό, για τη μελέτη, υλοποίηση και διοίκηση έργων.
Για τα ανωτέρω, είναι αποδεκτά και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν
λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος,
υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης
ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας.
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
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Ειδικά όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην παρ. 2.2.6 ή με τη σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι
οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο αν οι τελευταίοι θα
εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III,, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται
βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙΙ και τη νέα
ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που προσφέρει τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ).
Επισημαίνεται ότι κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας συμπληρώνει μόνο την Ενότητα α
“Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους IV: Κριτήρια επιλογής, χωρίς να υποχρεούται
να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους IV. Οδηγίες και συμβουλές συμπλήρωσης είναι
αναρτημένες
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf .
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 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σελίδα 17 από 86

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
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Εφόσον το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται ο υποψήφιος να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτο υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά
τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 της παρούσας και για τους
υπεργολάβους, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν διακριτό ΕΕΕΣ κατά το στάδιο υποβολής της
προσφοράς.
Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ))
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:


οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,



οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.

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

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους
ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,, 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 2.2.3.1,
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β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους –– μέλους ή χώρας, που να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως,
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 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.
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Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 α., πέραν του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη
και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Ειδικότερα 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, με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/
Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2(γ) της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του
ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να
απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. 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 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί εις βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
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περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά,
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2018,
2019, 2020), σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η
δημοσίευση ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο υποψήφιος ανάδοχος), ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του συνολικού ύψους
του ετήσιου κύκλου εργασιών τα τρία (3) τελευταία χρόνια, και του λόγου κυκλοφορούν των προς σύνολο
υποχρεώσεων (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) της τελευταίας κλεισμένης χρήσης (2019), σε
περίπτωση που δεν υποχρεούνται σε δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων, συνοδευόμενη από τις
αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις.
Σε περίπτωση οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται για μικρότερο χρονικό διάστημα,
υποβάλλονται αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων ή δήλωση, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για
το εν λόγω χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην έκδοση ισολογισμών, υπεύθυνη δήλωση του κύκλου εργασιών.
β) Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν
α) Συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα με τα κυριότερα έργα που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ως
μέλος ένωσης κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια (2016, 2017, 2018, 2019, 2020) κατά μέγιστο όριο και
καλύπτουν τα κριτήρια της παρούσας διακήρυξης:

Α/Α

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ
ΑΡΧΗ/
ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από μμ/εε
έως μμ/εε)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ /
ΠΡΑΞΗ
(σε %)

ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝ
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
(είδος & ημ/νια
έκδοσης)

1
2.
……

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του Δημοσίου, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται
πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση καλής εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια
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Δημόσια Αρχή. Αν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση του ιδιώτη αναθέτοντα φορέα με θεώρηση του γνησίου υπογραφής για την ορθή εκτέλεση της
σύμβασης, ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα.
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β) τίτλους σπουδών/μεταπτυχιακών (πτυχία ή σχετικές βεβαιώσεις) και βιογραφικά σημειώματα των
βασικών εμπειρογνωμόνων (Key Experts) που θα απασχοληθούν στο έργο, με βάση τις απαιτήσεις της εν
λόγω παραγράφου, από τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία
πληροφορία ή διευκρίνιση, η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του κάθε μέλους
σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από τον ρόλο που έχει περιγραφεί να
συμμετέχει στην ομάδα Έργου. Τα βιογραφικά σημειώματα θα συνοδεύονται από υπεύθυνες δηλώσεις
που θα βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτά είναι πλήρεις και ακριβείς.
γ) Τον παρακάτω «Συγκεντρωτικό Πίνακα Στελέχωσης της Ομάδας Έργου»
Υπόδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα Στελέχωσης (μόνο για τα ονοματισμένα στελέχη)
Α/Α

Ονοματεπώνυμο Στελέχους

Ρόλος

Σχέση με τον υποψήφιο Ανάδοχο

Σε περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη
του υποψηφίου Αναδόχου, αλλά εξωτερικοί συνεργάτες στην Ελλάδα, η πρόταση πρέπει να συνοδεύεται
από:
•

Υπεύθυνες Δηλώσεις τους ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια
της σύμβασης και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού,

ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιρειών υποβάλλονται επιπλέον:
•

Βεβαιώσεις των εταιρειών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόμενης συνεργασίας.

δ) αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Πιστοποιητικό
ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο πιστοποιητικό από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη μέλη, εν ισχύ, από
διαπιστευμένο οργανισμό, για τη μελέτη, υλοποίηση και διοίκηση έργων.
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι
νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις
μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕ.ΜΗ.), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή
προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό ΓΕ.ΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού,
εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις, προσκομίζει
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα),
συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
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εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, τις μεταβολές και
την εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
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Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδέκτες, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και ως ορίζεται στα οικεία άρθρα της
παρούσης.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
Α/Α

Κριτήρια (Κi)

κ1

Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου

κ1.1

Περιβάλλον του Έργου – Απαιτήσεις

Βαρύτητα (σi)
Συντελεστής
βαρύτητας (60%)

Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο
Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα :


Η σαφήνεια και η ακρίβεια της αντίληψης του προσφέροντος για τους
στόχους, το περιβάλλον και το αντικείμενο του έργου.



Η ρεαλιστικότητα της προσέγγισης των στόχων του έργου,
λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο αναφοράς του έργου, τις ανάγκες της
Αναθέτουσας Αρχής και των εμπλεκομένων φορέων και τις ειδικές
απαιτήσεις των υπηρεσιών που θα προσφερθούν.
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κ1.2

i

Βαρύτητα (σi)

Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου

Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο
Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα :

κ1.3



Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα της μεθοδολογίας και
του τρόπου προσαρμογής της στο συγκεκριμένο έργο που προτίθεται
να ακολουθήσει ο προσφέρων για την υλοποίηση του έργου.



Η πρακτικότητα, εφικτότητα και χρηστικότητα των προτύπων,
τεχνικών μέσων και εργαλείων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο
προσφέρων κατά την υλοποίηση του έργου.

15%

Οργάνωση του Τρόπου Υλοποίησης του Έργου
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο
Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα :


Η οργάνωση του έργου σε δραστηριότητες ανά Ενότητα εργασιών,
πακέτα εργασίας και παραδοτέα, σύμφωνα με την αντίληψη και τη
μεθοδολογία του προσφέροντος.



Το περιεχόμενο και η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης κάθε
επιμέρους πακέτου εργασίας και δραστηριότητας που προτίθεται να
εφαρμόσει ο προσφέρων.



Η ανάλυση του περιεχομένου των Παραδοτέων, πακέτων εργασίας
και δραστηριοτήτων του προσφέροντος.



Η ρεαλιστικότητα του προτεινομένου χρονοδιαγράμματος εκπόνησης
των επιμέρους πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και των
αντιστοίχων παραδοτέων και ειδικότερα της εκτίμησης της διάρκειας
και των τεχνικών και χρονικών περιορισμών (χρονικές αλληλουχίες)
των επιμέρους εργασιών.

κ2

Σχήμα Διοίκησης – Ομάδα Έργου

κ2.1

Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου

25%

Συντελεστής
βαρύτητας (40%)

Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο
Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα :


Η αποτελεσματικότητα του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας Έργου
που προτίθεται να συστήσει ο προσφέρων και η ορθολογικότητα στην
κατανομή των επιμέρους λειτουργιών και ρόλων.



Η ποιότητα και η πληρότητα της περιγραφής των λειτουργιών και των
ρόλων που θα επιτελέσουν τα επιμέρους όργανα ή ενότητες που
προτείνονται στο πλαίσιο του οργανωτικού σχήματος της Ομάδας
Έργου.



Η αποτελεσματικότητα του προτεινομένου συστήματος διοίκησης του
έργου που θα περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό των σχέσεων των
οργάνων διοίκησης της Αναθέτουσας Αρχής με τα αντίστοιχα όργανα
του Αναδόχου.
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κ2.2

i

Βαρύτητα (σi)

Κατανομή των Στελεχών της Ομάδας Έργου (και των εμπειρογνωμόνων)
Ειδικότερα αξιολογούνται, με βάση όσα έχει διατυπώσει ο προσφέρων στο
Φάκελο «Τεχνική Προσφορά», τα ακόλουθα :




Η κατανομή του ανθρωποχρόνου ανά Παραδοτέο και Πακέτο
Εργασίας σε σχέση με το επίπεδο των στελεχών που πρόκειται να
αξιοποιηθούν αντίστοιχα.

20%

Η ρεαλιστικότητα στον προσδιορισμό της κατανομής του
ανθρωποχρόνου ανά Παραδοτέο και Πακέτο Εργασίας και κατηγορία
στελέχους.

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Επισημαίνεται ότι θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η εμβάθυνση της προσέγγισης των υποψηφίων αναδόχων στις
ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 150 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς.
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς θα προκύπτει από
το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:
Β = σ1*Κ1 + σ2*Κ2 +……+σν*Κν (όπου «σ..» ο συντελεστής βαρύτητας του συγκεκριμένου κριτηρίου και «
Κ..» η βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο)
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Κατάταξη Προσφορών
Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Λi = 85 * (Βi / Bmax ) + 15 * (Kmin/Ki)
όπου:
Bmax: η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά
Bi:

η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i

Kmin: Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή, χωρίς ΦΠΑ
Ki:

Το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i, χωρίς ΦΠΑ

Λi:

Τελική βαθμολογία της Προσφοράς i, η οποία στρογγυλοποιείται σε 2 δεκαδικά ψηφία .

Το συνολικό συγκριτικό κόστος Κ κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισμα των κάτωθι:
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 συνολικό κόστος για το Έργο, χωρίς ΦΠΑ (βλ. Συγκεντρωτικό Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς,
21DIAB000017211
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII, στοιχείο α) 2021-06-08
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής είναι
η προσφορά με το μεγαλύτερο Λi. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατέστερη είναι η προσφορά με το
μεγαλύτερο Βi (βαθμολογία τεχνικής προσφοράς υποψηφίου), ενώ σε περίπτωση πλήρους ισοβαθμίας (Λi,
Βi) διενεργείται δημόσια κλήρωση παρουσία όλων των ενδιαφερομένων.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος / τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αρ. 56902/215/2017
(ΦΕΚ Β΄ 1924/2.6.2017) «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 (α) 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 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215/2017 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και (β) να
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας ως άνω Υ.Α.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του
παρόντος με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η
χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις
περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα
προέλευσης του οικονομικού φορέα δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένη ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
προσφορών.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 56902/215/2017 Υ.Α.
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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.
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές,
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις
σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά σύμφωνα με τις
οδηγίες των παραγράφων 2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά και 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», το υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς του Παραρτήματος V και το υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς του Παραρτήματος VII, τα οποία υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα και
υποβάλλονται ως αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής, με την επιφύλαξη
των αναφερόμενων στην τελευταία υποπαράγραφο της παραγράφου 2.4.2.1 για τους αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς.
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 (ΦΕΚ Α΄ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (Τμήμα
Γραμματείας, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, 115 26,
υπόψη Επιτροπής Διαγωνισμού, με τη σημείωση «Να µην ανοιχθεί παρά µόνο από την αρμόδια Επιτροπή
του διαγωνισμού»), σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς
και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των
πρωτοτύπων.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες οικονομικούς φορείς σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας να υποβάλουν 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.

21DIAB000017211 2021-06-08

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων οικονομικών φορέων 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 και στην παράγραφο 2.2.9.1 της
παρούσας διακήρυξης και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016
και στα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε μορφή .pdf (ΥΑ 56902/215/2017) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 79 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.
Σχετικές οδηγίες είναι αναρτημένες στον κάτωθι διαδικτυακό τόπο: οδηγίες – ανακοίνωση της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
“Ευρωπαϊκό
Ενιαίο
Έγγραφο
Προμηθειών
Σύμβασης
(ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470
3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403
629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
επισυνάπτεται στο Παράρτημα VIII της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση
δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης, οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα / στοιχεία που αναφέρονται αναλυτικά
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V «Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς» και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης» και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV «Άλλες Δηλώσεις»,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει
ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα
στα ως άνω Παραρτήματα.
Ο προσφέρων επισυνάπτει στην προσφορά του μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ όλα τα ψηφιακά
υπογεγραμμένα ηλεκτρονικά αρχεία της Τεχνικής Προσφοράς.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα VII «Υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς» της διακήρυξης.
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VII της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθεια των ειδών και την παροχή των
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης..
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 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 στην παρούσα διακήρυξη.
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που
περιγράφονται στην παρ. 5.1 της παρούσας διακήρυξης.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα
(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2.1 της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο αρχικός χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράτασή τους, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων (μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος τους) από τους
οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενο φακέλου «δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά»),
2.4.4 (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών),), 2.4.5 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1 της παρούσης
διακήρυξης,
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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 την παράγραφο 3.1.1
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.33 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
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 διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
θ) η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους. περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, όπως
οι όροι αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
ι) προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
Διακήρυξης,
ια) προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε κάποιο είδος,
προϊόν ή υπηρεσία (εκτός εάν ρητά απαιτείται από τη διακήρυξη και εκτός των περιπτώσεων τυχόν
επιπλέον δωρεάν παροχών σε κάποια είδη), ή σε μερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο μέρος πλην των
αντιτύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
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3.
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ -2021-06-08
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών2
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
στις XXXXX και ώρα XXXX π.μ.



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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»)
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

2

Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)
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γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών
που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
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. Ασυνήθιστα χαμηλή Ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά είναι: α) αυτή της οποίας το συνολικό
συγκριτικό κόστος είναι μικρότερο του 7575% της διαμέσου (median) του συνολικού συγκριτικού κόστους
των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών .
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με την μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια τιμή και ίδια βαθμολογία
τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών
φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο
των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω σταδίων . Κατά της
εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της
παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία
προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων,
ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς.

3.2

Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 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 ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος
υποβάλλει εντός της ως άνω προθεσμίας 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 τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών
από τις αρμόδιες αρχές.
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Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα
αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών 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
κατατέθηκαν.

λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής
για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε
για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να
προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
20% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.
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Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
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σωρευτικά τα εξής :
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησής της
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (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) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με τα άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 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 του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ίδιου νόμου και στην
υποπαράγραφο 8 της προηγούμενης (3.2) παραγράφου της παρούσας και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η
ως άνω υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή
προσκαλεί το ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδικής
πρόσκλησης. Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια ως άνω διαδικασία για τον προσφέροντα οικονομικό
φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215/2017 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση
προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεση δεν κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά
τα λοιπά η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας
εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα κατά το άρθρο 366 του ν. 4412/2016.
Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
o

κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ.
α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του
π.δ. 39/2017 .

o

διαβιβάζει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), το αργότερο εντός δέκα (10)
ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1
του άρθρου 365 του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει
αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή
πράξης.

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

3.5

Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 (β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα VIII της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση
καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VIII της Διακήρυξης, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η
εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της
παρούσας (τρόπος πληρωμής).
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφονται στο σύνολό τους ή στην
περίπτωση που η παράδοση γίνεται τμηματικά αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών ή υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2

Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
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4.4

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης, υποχρεούται να συνυποβάλλει μαζί με την παραπάνω γνωστοποίηση τα στοιχεία του
νέου υπεργολάβου που καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και τεκμηριωτικό υλικό.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.

4.5

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας ΕΠΠΕ.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ2021-06-08
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου δύναται να πραγματοποιηθεί με τους πιο κάτω τρόπους (θεωρείται
δεδομένος ο τρόπος πληρωμής χωρίς προκαταβολή, στην περίπτωση που δεν γίνει ρητή αναφορά από τον
ανάδοχο):
Α. Τμηματικές Πληρωμές, με προκαταβολή, ως εξής:
•
Χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού 30% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την
υπογραφή της Σύμβασης, και με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής, η οποία θα καλύπτει τη
διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης
προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1. της
παρούσας.
Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη σύμφωνα με το Νόμο 4270/2014 "Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις” όπως ισχύει. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των
εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της
προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.
•
Ενδιάμεση πληρωμή έως το 50% της συμβατικής αξίας, τον 9ο μήνα της σύμβασης, αφαιρούμενης
της προκαταβολής που αναλογεί στην αξία των παραληφθέντων παραδοτέων και αφού παρακρατηθεί ο,
με το παραπάνω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς, τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής. Ο τόκος
επί της προκαταβολής θα υπολογιστεί από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής έως την έκδοση του
πρωτοκόλλου παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου που παρελήφθη έως και τον 8ο μήνα.
Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων
που έχουν παραληφθεί έως και τον 8ο μήνα της σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να είναι εφικτό αυτό, θα πρέπει στον
πίνακα οικονομικής προσφοράς, να είναι διακριτά κοστολογημένα τα παραδοτέα.


Τελική πληρωμή του υπολοίπου ποσού μετά την ολοκλήρωση του έργου, αφαιρούμενης της
προκαταβολής που αναλογεί στην αξία των παραληφθέντων παραδοτέων και αφού παρακρατηθεί ο,
με το παραπάνω οριζόμενο επιτόκιο υπολογισθείς, τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής. Ο
τόκος επί της προκαταβολής θα υπολογιστεί από την την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής του
τελευταίου παραδοτέου που παρελήφθη έως και τον 8ο μήνα έως την έκδοση πρωτοκόλλου
παραλαβής του τελευταίου παραδοτέου του έργου.

Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων
που έχουν παραληφθεί από τον 9ο μήνα έως και τον 20ο μήνα της σύμβασης από την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να είναι εφικτό αυτό,
θα πρέπει στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, να είναι διακριτά κοστολογημένα τα παραδοτέα.

Β. Τμηματικές Πληρωμές, χωρίς προκαταβολή, ως εξής:


Ενδιάμεση πληρωμή έως το 50% της συμβατικής αξίας, τον 9ο μήνα της σύμβασης.

Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων
που έχουν παραληφθεί έως και τον 8ο μήνα της σύμβασης από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής που θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να είναι εφικτό αυτό, θα πρέπει στον πίνακα
οικονομικής προσφοράς, να είναι διακριτά κοστολογημένα τα παραδοτέα.
•

Τελική πληρωμή του υπολοίπου ποσού μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Η καταβολή του πληρωτέου ποσού θα προκύπτει από το κόστος του συνολικού αριθμού των παραδοτέων
που έχουν παραληφθεί από τον 9ο μήνα έως και τον 20ο μήνα της σύμβασης από την Επιτροπή
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Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για να είναι εφικτό αυτό,
θα πρέπει στον πίνακα οικονομικής προσφοράς, να είναι διακριτά κοστολογημένα τα παραδοτέα.
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5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)3.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού και 4% για τις προμήθειες.

5.2

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Σε περίπτωση επιλογής από τον Ανάδοχο του β) τρόπου πληρωμής (χορήγηση εντόκου προκαταβολής),
είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με
κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των
τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από
δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά
επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

3

Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
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α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών
της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Το σύνολο
των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας
της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. Το ποσό των ποινικών
ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.
Σε περίπτωση Ένωσης οι ως παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της
Ένωσης.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει
μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν οι διατάξεις του Άρθρου 220 του Ν.
4412/2016.

5.3

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της
σχετικής απόφασης.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής
δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που
επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι
συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τις
εμπλεκόμενες στο έργο υπηρεσίες, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις
της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την εκτέλεση του Έργου.
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2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν στο Έργο (τακτικές
και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
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3. Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από μέλη της Ομάδας Έργου, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς
αποκατάστασή της.
4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά του,
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της
Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με
τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από
αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) δύναται να ζητήσει την
αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε
αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους της
Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, δύναται
να γίνει μετά από έγκριση της ΑΑ και μόνο με άλλο πρόσωπο ανάλογων προσόντων ή εμπειρίας. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την ΑΑ εγγράφως δέκα (10) ημέρες πριν από την αντικατάσταση.
5. Σε περίπτωση που μέλη της Ομάδας Έργου του αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη
συνεργασία τους μαζί του, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει ότι κατά το χρονικό διάστημα, μέχρι
την αποχώρησή τους, θα παρέχουν κανονικά τις υπηρεσίες τους και αφετέρου να αντικαταστήσει άμεσα
τους αποχωρήσαντες και μετά από έγκριση της ΑΑ.
6. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις,
που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της ΑΑ.
7. Ο ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει
υπεργολαβικά σε τρίτους (πλην των υπεργολάβων που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και έχουν εγκριθεί)
μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΑΑ, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε επαρκώς
τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να προσκομίζει στην ΑΑ τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε
ανάλογη περίπτωση ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες
λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η ΑΑ συνδέεται συμβατικά με τα
τρίτα αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, κατά τα ως άνω,
σε περίπτωση που, για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών,
δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται
έκπτωση αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή
σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η ΑΑ δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως
Τράπεζας.
8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την
ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην ΑΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
9. Η ΑΑ απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά
την εκτέλεση του Έργου. Η ΑΑ δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση
ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
10. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την Ένωση /
Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της ΑΑ για την εκπλήρωση όλων
των απορρεουσών από τη Διακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν
δύνανται να προβληθούν έναντι της ΑΑ ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
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11. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση / Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
Σύμβασης, οποιαδήποτε από τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε
λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύμβασης με τους ίδιους όρους.
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12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ενός εκ των μελών
που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση
υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναπομείναντα μέλη του αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις
εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης εναπόκειται στη
διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της ΑΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΑΑ δύναται να καταγγείλει
τη Σύμβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ
των μελών που απαρτίζουν τον ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της ΑΑ, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι
προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, όταν αυτός
αποτελείται από μία εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση
λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των παραπάνω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση
καταπίπτουν υπέρ της ΑΑ και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και Καλής Εκτέλεσης που
προβλέπονται στη Σύμβαση.
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6.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ), η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής ήτοι τον Υπουργό Δικαιοσύνης 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. Σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε σημείο της
εξέλιξης του έργου, εάν η Ε.Π.Π.Ε. διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις
τιθέμενες προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες και να αναφέρει αυτές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δέκα (10) ημέρες από τη
γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων.

6.2

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου. 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 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.
Το χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τόσο τις απαιτήσεις της διακήρυξης,
όσο και τις φυσιολογικές απαιτήσεις της υλοποίησης του Έργου.
Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του
παρόντος έργου εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το συμβατικό τίμημα της παρούσας
προσαρμόζεται ανάλογα με τα παραδοτέα ανά φάση που έχουν παραδοθεί- παραληφθεί, χωρίς καμία
περαιτέρω αξίωση έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει υποχρεώσεις έναντι του
Αναδόχου μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί μέχρι τη λύση της σύμβασης.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της
Σύμβασης ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος,
εάν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Στις περιπτώσεις αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση
του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς το συγκεκριμένο χρονικό σημείο ή τη συγκεκριμένη
δραστηριότητα.
Σε περίπτωση λύσης για οποιοδήποτε λόγο της κύριας σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το
δικαίωμα της μονομερούς λύσης αζημίως της παρούσας. Η Αναθέτουσα Αρχή υπέχει υποχρεώσεις έναντι
του Αναδόχου μόνο για τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί και παραληφθεί μέχρι τη λύση της
σύμβασης.

6.3

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1 Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του Έργου γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 218, 219, 220
και 221 του ν.4412/2016 από την ΕΠΠΕ.
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής έργου (ΕΠΠΕ) που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221
του ν. 4412/2016.
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Η ΕΠΠΕ, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, συντάσσει για κάθε παραδοτέο πρωτόκολλο τμηματικής
παραλαβής, ενώ στο τέλος του έργου συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του συνόλου του
έργου. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη από την ΕΠΠΕ τα σχετικώς διαλαμβανόμενα στο Άρθρο
219 Ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από την αρμόδια ΕΠΠΕ κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των Παραδοτέων γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η
επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι
απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για
την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα
με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε
τμηματικές παραλαβές.
6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς
αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
απόφαση.
β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη
των οριζομένων στο άρθρο 220 του ν. 4412/2016.
6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής ή πρωτόκολλο
με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές
επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

6.4

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 Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για
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την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο
5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
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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.

6.5

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί το φορέα, για τον οποίο προορίζεται το παρόν έργο και είναι
επιφορτισμένο με τη διαχείριση μιας εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας, της δικαστικής.
Το κύριο έργο του Υπουργείου αλλά και των υπαγόμενων σε αυτό φορέων είναι η ανάπτυξη ενός Κράτους
Δικαίου, μέσα από το οποίο θα εξασφαλίζεται η ταχύτερη και αρτιότερη απονομή της δικαιοσύνης και η
διατήρηση της ανεξαρτησίας της, η ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου για τους πολίτες,
η διεύρυνση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η μείωση της εγκληματικότητας,
η τήρηση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα ευθύνης του, όπως απορρέουν από τη
συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.
Στο Υπουργείο ανατίθεται η οργάνωση της δικαστικής λειτουργίας, η οποία αφορά όχι μόνο στη δομή και
στον τρόπο άσκησής της αλλά και στην πρόσληψη, διαμόρφωση και διευθέτηση των υπηρεσιακών
ζητημάτων του ανθρώπινου δυναμικού, ήτοι των δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων.

Οργανωτική δομή της Α.Α.
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Η διάρθρωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτυπώνεται στο οργανόγραμμα του Υπουργείου το οποίο
είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ministryofjustice.gr.
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Βασικές αρχές:
 Ανθρωπισμός – σεβασμός δικαιωμάτων και διεθνών προτύπων.
 Αρχή αναλογικότητας/επιείκειας με προτεραιότητα στο ηπιότερο μέσο καταστολής.
 Διαφάνεια, λογοδοσία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 Εξορθολογισμός της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.
 Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού – εκπαίδευση, εξέλιξη.
 Άνοιγμα στην κοινωνία, συνεργασία με φορείς, εξωστρέφεια.
 Πρόληψη και αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας.
 Καταπολέμηση του στίγματος και του κοινωνικού στιγματισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η σκοπούμενη αναβάθμιση της εποπτευόμενης από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δομής,
εντάσσεται στον ευρύτερο γενικό σχεδιασμό ως εξής:
Αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, ώστε να επεκταθεί η χρήση
των μέτρων που εκτίονται στην κοινότητα και να υπάρξει αποκλιμάκωση του προβλήματος της
υπερφόρτωσης των ελληνικών φυλακών. Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών αυτών, τόσο επιχειρησιακά
όσο και διοικητικά, είναι αναγκαία προκειμένου να επιτελέσουν αποτελεσματικά και αξιόπιστα το έργο
τους ως υπηρεσίες για την έκτιση των ποινών και των μέτρων στην κοινότητα. Για τη διοικητική
αναδιοργάνωση προβλέπεται η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών σε πανελλαδικό επίπεδο, ώστε να
διατυπωθεί πρόταση για την προτυποποίηση της στελέχωσης των υπηρεσιών ανά κλάδο (επιμελητές
ανηλίκων και επιμελητές κοινωνικής αρωγής), στην περιφέρεια κάθε Πρωτοδικείου, όπου απαιτείται,
λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των καθηκόντων τους, όπως προκύπτει από την ισχύουσα νομοθεσία.
Περαιτέρω, η μελέτη θα διατυπώσει προτάσεις για την επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου
λειτουργίας τόσο των επιμελητών ανηλίκων όσο και των επιμελητών κοινωνικής αρωγής, σύμφωνα με τις
υπάρχουσες ανάγκες. Ως προς την επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, εισάγονται και εδώ κατάλληλα
προσαρμοσμένα εργαλεία εξατομικευμένης και ομαδικής παρέμβασης ανά ομάδα στόχου (ανήλικοι/
ενήλικοι), τα οποία ακολουθούν ενιαία αντίληψη και θεωρητικό μοντέλο προσέγγισης με αυτά που
υιοθετούνται από τις λοιπές δομές, (υπό i και ii) και τελικό στόχο την κοινωνική ένταξη, τη μείωση της
υποτροπής και την αποφυγή περαιτέρω εμπλοκής με το έγκλημα (desistance).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ιστορικό και Σκοπιμότητα του Έργου
Οι εποπτευόμενες δομές του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εντάσσονται στο παρόν έργο, παρουσιάζουν
κάποια χαρακτηριστικά που αναφέρονται κυρίως σε ελλείμματα στο επίπεδο οργάνωσης των υπηρεσιών,
επαρκούς πρόβλεψης και αναγκαίας στελέχωσης σε επιστημονικό προσωπικό αλλά και επικαιροποίησης
των εργαλείων δουλειάς και των μοντέλων εργασίας του προσωπικού. Η σύσταση των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής είχε ξεκινήσει με το π.δ. 195/2006 και οδηγήθηκαν σε
συγχώνευση το 2014 (αρ. 26 π.δ. 101/2014, Α’ 168 και αρ. 37 ν. 4305/2014, Α’ 237).
Η ανάγκη για την υλοποίηση του παρόντος έργου είναι επιβεβλημένη και αναμένεται να συμβάλλει τόσο
στη διοικητική όσο και στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των δομών, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες
Σελίδα 46 από 86

ανάγκες, στο πλαίσιο της ασφάλειας της κοινότητας, της δίκαιης απονομής δικαιοσύνης και κυρίως της
επιτυχούς κοινωνικής ένταξης των παραβατούντων.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι έως σήμερα, έχουν αναληφθεί πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των εν λόγω
υπηρεσιών, οι οποίες θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη και να αξιοποιηθούν κατά την εκπόνηση των
μελετών που προβλέπει το παρόν έργο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παροχής Τεχνικής Βοήθειας από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης της Αυστρίας προς το ΥΔ, έχουν υλοποιηθεί δράσεις επιμόρφωσης του
προσωπικού των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, σε συνεργασία με την
αντίστοιχη υπηρεσία της Αυστρίας «Neustart» και έχει εκδοθεί σχετικός οδηγός επαγγελματιών, με τίτλο
«Πρακτικός Οδηγός για το έργο των Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής», καθώς και
συγκριτική μελέτη για το έργο αντίστοιχων υπηρεσιών στην Αυστρία, τη Γερμανία και τη Νορβηγία, με
τίτλο «Best practices’ and comparative study of probation and of services for the social and vocational
integration of released prisoners in Norway, Austria and Baden-Württemberg, Germany». Επιπλέον,
υλοποιήθηκαν σεμινάρια επιμόρφωσης από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με το ΥΔ, για το σύνολο του προσωπικού που εργάζεται στις
ΥΕΑ & ΚΑ, σε δύο θεματικές: α) «Η Λειτουργία των Υπηρεσιών και ο ρόλος των Επιμελητών και
Επιμελητριών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στο Σύστημα Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης» και β) «Η
Εφαρμογή των Αναμορφωτικών Μέτρων και ο ρόλος των επαγγελματιών».

Στόχοι του Έργου
Το παρόν έργο στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ειδικότερα οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής (προβλέπεται η λειτουργία τους στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου της χώρας).
Ειδικότερα, στόχοι του έργου είναι οι εξής:
α) Η ανάπτυξη κατάλληλων, έγκυρων, αξιόπιστων και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά, διεθνή και ελληνικά
δεδομένα σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το
επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται.
β) Η διοικητική αναδιοργάνωση των δομών, η οποία αναμένεται να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των
προτεινόμενων από το έργο προτύπων στελέχωσης κάθε δομής με επιστημονικό προσωπικό καθώς
και των σχεδίων κανονισμών λειτουργίας που θα παραχθούν από το έργο για κάθε δομή, ιδίως κατά
το μέρος που αφορούν στη λειτουργία των επιστημονικών ομάδων και στην εφαρμογή των
προτεινόμενων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Το έργο έχει λάβει την υπ’ αριθμ. 2772/04-03-2019 (ΑΔΑ: 66ΝΞ465ΧΙ8-ΘΥΠ) Απόφαση Ένταξης της πράξης
με τίτλο «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030898, όπως αυτή ισχύει, στο Επιχειρησιακό
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Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εισαγωγή – Βασικά προαπαιτούμενα του Έργου
Το έργο θα προβεί σε μια αναλυτική επισκόπηση των παρακάτω, τα οποία και θα λάβει υπόψη,
προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων εργαλείων, μεθοδολογικού πλαισίου
και των μελετών για τη διοικητική αναδιοργάνωση των δομών, που αποτελούν τα παραδοτέα του έργου:
1) Τα σύγχρονα επιστημονικά μοντέλα προσέγγισης του εγκληματικού φαινομένου και της μεταχείρισης
των παραβατών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι το φαινόμενο της παραβατικότητας δεν μπορεί να ειδωθεί
εκτός του κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου, στο οποίο εκδηλώνεται και ότι ο τελικός στόχος των
σκοπούμενων παρεμβάσεων δεν είναι η με κάποιο τρόπο «αναμόρφωση» του δράστη, αλλά η
υποβοήθησή του στη διαδικασία ένταξης ή επανένταξης στην κοινωνία. Γίνεται δεκτό ότι η παρέμβαση με
στόχο την ένταξη/ επανένταξη χρειάζεται να ξεκινά από την πρώτη στιγμή της επαφής με τον
εξυπηρετούμενο και να διαπερνά ως φιλοσοφία όλες τις επιμέρους παρεμβάσεις. Η διεθνής εμπειρία έχει
καταδείξει ότι σε ομάδες πληθυσμού με πολλαπλές δυσκολίες, οι παρεμβάσεις χρειάζεται να
προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε εξυπηρετούμενου, όπως αυτές διαπιστώνονται μετά από
εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμες είναι οι παρεμβάσεις βασισμένες σε γνωσιακά/
συμπεριφοριστικά μοντέλα, ιδίως για την ενίσχυση των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ζωής.
Νεότερες επιστημονικές προσεγγίσεις έχουν δώσει έμφαση στην ενίσχυση θετικών στόχων ζωής και της
θετικής εικόνας εαυτού για τους εξυπηρετούμενους, αποσυνδέοντας τις παρεμβάσεις από τη
μονοδιάστατη οπτική της επικινδυνότητας. Σημαντική, τέλος, είναι η συμβολή των σύγχρονων θεωριών
για την αποτροπή από νέα εμπλοκή με την παραβατικότητα, η οποία υποστηρίζει επίσης την ανάγκη
διατήρησης θετικών στόχων με έμφαση στην αλλαγή, καθώς και τη σημασία τις αξιοποίησης των
ατομικών και κοινωνικών πόρων που διαθέτει κάθε εξυπηρετούμενος για να υποστηρίζει την πορεία του
μακριά από το έγκλημα, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της επανένταξης με όρους ισότιμης κοινωνικής
συμμετοχής.
Ειδικότερα, θα προβεί σε ανασκόπηση των επιστημονικών μοντέλων όπως αυτά αποτυπώνονται στις
παρακάτω επιστημονικές θεωρίες και αντίστοιχων μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν παραχθεί:
α) το RNR model (Risk Need Responsivity model/ μοντέλο Κινδύνων Αναγκών και Προσαρμοσμένης
Ανταπόκρισης) στο οποίο βασίζονται τα περισσότερα εργαλεία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην
Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και αλλού (Andrews and Bonta, 2010; Andrews et al, 2011; Bonta and
Andrews, 2010, Caudy et al, 2013),
β) το Good Lives Model (Μοντέλο Καλής Ζωής) (Ward, 2002; Ward, 2015; Ward et al, 2006; Ward and
Maruna, 2009) και
γ) η νεότερη προσέγγιση της αποτροπής περαιτέρω εμπλοκής με το έγκλημα (desistance), η οποία δίνει
έμφαση στην διατήρηση των κοινωνικών δεσμών και στην ισότιμη συμμετοχή των αποφυλακισμένων στην
κοινωνική και πολιτική ζωή (Maruna, 2001; Farrall and Calverley, 2006; Laub and Sampson, 2001; McNeill,
2006, Weaver, 2014).
Περαιτέρω, θα εξετάσει συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία – μοντέλα που εφαρμόζονται σε άλλες
χώρες από τους επαγγελματίες που εργάζονται στις φυλακές και τις υπηρεσίες δοκιμασίας, όπως για
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παράδειγμα το Offender Assessment System (OASys στη Μ. Βρετανία), το Level of Service InventoryRevised (LSI-R) και το Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI) και θα προτείνει τα
καταλληλότερα, προσαρμοσμένα, για την ελληνική πραγματικότητα.
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2) Την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις παραπάνω δομές και ειδικότερα:
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
- Ποινικός Κώδικας, Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.
- Π.δ. 49/1979 (Α’ 11), ν. 1941/1991 (Α’ 41), π.δ. 195/2006 (Α’ 199), π.δ 101/28.8.2014, ΦΕΚ Α 168, π.δ.
96/11.9.2017, ΦΕΚ τ. Α136.
- ΚΥΑ 108842/1997 (Β’ 1104), ΚΥΑ 73461/2017 (Β’ 3647).
- Ν. 4538/2018, αρ. 18 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 85).
- Ν. 4478/2017 ΙV. Μέρος Τέταρτο Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων
προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της
εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης-Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου,
αρ. 54-78 (Α’ 91).
- Ν. 4689/2020 (Α’103).
- ΥΑ 7320/2019 (Β’ 2238).
- Π.δ. 6/2021 (ΦΕΚ 7Α΄/15-01-2021) περί «Οργανισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
 N.4478 (ΦΕΚ Α 91 2017) IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων
σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για
την αντικατάσταση της Απόφασης - Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.
Επίσης, τους δεοντολογικούς κώδικες των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων:
- American Psychological Association (2017) Ethical principles of psychologists and code of conduct.
- Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (2014) Κώδικας Δεοντολογίας του Κοινωνικού Λειτουργού.
Τα μέτρα που εκτίονται στην κοινότητα διέπονται από το παρακάτω νομοθετικό πλαίσιο:
Α. Εναλλακτικά μέτρα που εκτίονται με τη συνδρομή των Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής: Κοινωφελής
Εργασία (Υπ. Απόφαση 108842/1997, ΦΕΚ B’ 1104), αναστολή εκτέλεσης της ποινής υπό όρο (αρ. 99 ΠΚ),
ν. 1941/1991 και π.δ. 195/2006.
Β. Εναλλακτικά μέτρα χωρίς τη συνδρομή ΕΚΑ: ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι», ν. 4305/2014 και
π.δ. 62/2014), μέτρα για εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών (ν. 4139/2013).
Γ. Αναμορφωτικά μέτρα για ανηλίκους και νέους 18-21 ετών, υπό την επιμέλεια των Επιμελητών Ανηλίκων
και των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων: αρ. 122-124 ΠΚ, αρ. 46 ΚΠΔ, π.δ. 49/1979, ν. 3860/2010, ΥΑ
73461/2017 ΦΕΚ Β’ 3647 για την εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας και αρ. 18 ν. 4538/2018 ΦΕΚ Α’ 85
για την εφαρμογή της αναδοχής ως αναμορφωτικό μέτρο.
3) Τις μελέτες για την αποτελεσματικότητα του καθενός από τα μοντέλα που αναφέρονται στο υπό 1
σημείο, κατά την εφαρμογή τους σε πληθυσμούς στόχους ανάλογους με αυτούς που στοχεύει το παρόν
έργο, δηλαδή στο πλαίσιο της πρόληψης και μεταχείρισης ανηλίκων παραβατών και επιμέλειας και
επιτήρησης καταδικασθέντων στην κοινότητα. Στο βαθμό αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για
κάποιο βαθμό τυποποίησης / ποσοτικοποίησης τόσο της επιχειρούμενης αρχικής εκτίμησης/ αξιολόγησης
όσο και της υλοποιούμενης κάθε φορά παρέμβασης, ώστε το παραγόμενο έργο να μπορεί να αποτιμηθεί
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μεμονωμένα αλλά και συνολικά και ενδεχομένως στο μέλλον να ερευνηθεί και εμπειρικά ως προς την
αποτελεσματικότητά του.
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4) Την καταλληλότητα κάθε επιστημονικού μοντέλου για την ελληνική πραγματικότητα, λαμβάνοντας
ιδίως υπόψη τα εξής:
α) Τη μέχρι σήμερα επιστημονική προσέγγιση των επαγγελματιών κάθε κλάδου των υπό αναβάθμιση
δομών.
β) Το υπάρχον υλικό αναφορικά με το είδος και τη μεθοδολογία παρέμβασης που υιοθετούν σήμερα οι
επαγγελματίες κάθε δομής (νομοθεσία, επαγγελματικές πρακτικές, εργαλεία που χρησιμοποιούνται,
ηλεκτρονικά συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης, πλαίσιο συνεργασίας της επιστημονικής
ομάδας).
γ) Τους υπάρχοντες πόρους στην ελληνική πραγματικότητα, δηλαδή η δυνατότητα υποστήριξης του
μοντέλου που θα επιλεγεί στην πράξη από επαγγελματίες πρώτης γραμμής, τα υιοθετούμενα
επιστημονικά μοντέλα από την ελληνική επιστημονική κοινότητα, ιδίως κατά την αξιολόγηση και
παρέμβαση με άτομα και ομάδες, καθώς και το διαθέσιμο επιστημονικό δυναμικό που θα μπορεί να
αναλάβει την εκπαίδευση, υποστήριξη και εποπτεία του προσωπικού.

5) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού που απασχολεί την ποινική δικαιοσύνη και τις δομές που
αναλαμβάνουν την εφαρμογή των αναμορφωτικών μέτρων και την έκτιση των ποινών στην κοινότητα στη
χώρα μας, ιδίως το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού αυτού είναι αλλοδαποί χωρίς γνώση της
ελληνικής γλώσσας, σημαντικός αριθμός αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας ή εξάρτησης από
χρήση ουσιών, καθώς και ελλείμματα στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης και πολλαπλά κοινωνικά
προβλήματα. Επιπλέον, την ανάγκη να εξειδικεύονται οι όποιες παρεμβάσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες
επιμέρους ομάδων στόχων όπως, μεταξύ άλλων, οι ανήλικοι, οι νεαροί ενήλικες, οι γυναίκες. Περαιτέρω,
τη δέσμευση όπως προκύπτει από τη νομοθεσία για διαμόρφωση προτάσεων, οι οποίες σέβονται όλες τις
ομάδες πληθυσμού χωρίς καμία απολύτως διάκριση λόγω της φυλής, του χρώματος, της ιθαγένειας, της
εθνότητας, της γλώσσας, της θρησκείας, της κοινωνικής προέλευσης, των πολιτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, της περιουσιακής κατάστασης, της ηλικίας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού,
της ταυτότητας ή των χαρακτηριστικών φύλου, της αναπηρίας ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης αυτών.

6) Την προϋπόθεση που έχει τεθεί εξαρχής από το έργο, να εξευρεθεί κοινή επιστημονική προσέγγιση για
όλες τις κατηγορίες δομών και η ενιαία αυτή φιλοσοφία να αποτυπώνεται εξίσου στα επιστημονικά
εργαλεία και το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα παραχθούν. Επομένως, απαιτείται να αναζητηθεί η κοινή
συνισταμένη που θα καλύπτει τις προδιαγραφές που τίθενται στο παρόν κατά την επιτήρηση / εποπτεία
της έκτισης των εναλλακτικών ποινών (κυρίως κοινωφελούς εργασίας και αναστολή υπό επιτήρηση) για
τους ενηλίκους από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Για παράδειγμα η
τοποθέτηση σε φορέα για την παροχή κοινωφελούς εργασίας, θα μπορούσε να γίνεται μετά από πρόταση
της υπηρεσίας Κοινωνικής αρωγής και μετά τη συνεκτίμηση των στοιχείων των πραγματικών αναγκών και
της δυνατότητας απασχόλησης του φορέα αλλά και της προσωπικότητας, της επιστημονικής κατάρτισης,
της τεχνογνωσίας, της ηλικίας, της κατάστασης της υγείας, της επιθυμίας και του τόπου κατοικίας του
παρέχοντος κοινωφελή εργασία, υπό το πρίσμα πάντοτε εφαρμογής των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα,
που προβλέπει την παροχή κοινωφελούς εργασίας ως τρόπο εναλλακτικής, κατά τον προϊσχύοντα ποινικό
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κώδικα και ως κύριας κατά τον ισχύοντα ΠΚ, ποινής. Να σημειωθεί ότι η πρακτική αυτή έχει ήδη
υιοθετηθεί από την Εισαγγελία Εκτέλεσης Αποφάσεων και Ποινών Αθηνών και θεωρείται πετυχημένη γιατί
με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ουσιαστική και πραγματική παροχή κοινωφελούς εργασίας,
αναβαθμίζεται ο ρόλος της ΥΕΚΑ και επέρχεται ο σκοπός του σωφρονισμού. Επιπλέον μετά την
διαμόρφωση της νέας πραγματικότητας πρέπει να διερευνηθεί και η δυνατότητα παροχής κοινωφελούς
εργασίας μέσω διαδικτύου σε περιπτώσεις όπου τούτο είναι εφικτό και υπάρχει η σχετική τεχνογνωσία
από τον παρέχοντα την κοινωφελή εργασία. Σε κάθε περίπτωση τα επιμέρους εργαλεία θα
προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες κάθε ομάδας στόχου αλλά η κεντρική φιλοσοφία και
επιστημονική προσέγγιση που θα τα διατρέχει θα είναι ενιαία για το σύνολο των, εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης, δομών.
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7) Την ανάγκη να συνδεθούν τα εργαλεία και το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα διαμορφωθεί με τους
θεσμούς που ήδη λειτουργούν στις υπό αναβάθμιση δομές, προκειμένου να αυξηθεί η
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης αλλά και να ενσωματωθούν τα εργαλεία που θα παραχθούν στην
καθημερινή λειτουργία των δομών. Χρειάζεται, επομένως, να εξεταστεί ο τρόπος που αξιοποιούνται οι
θεσμοί που σήμερα λειτουργούν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του κινήτρου των εξυπηρετούμενων για
συνέχιση και ολοκλήρωση της παρέμβασης και της υποβοήθησης της επανένταξης (ιδίως ένταξη σε
υπάρχουσες δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης, σύνδεση με τον θεσμό της απόλυσης υπό
όρο, της άρσης/ ανάκλησης/ μετατροπής των μέτρων και ποινών που εκτίονται στην κοινότητα κ.λπ.).
Ακολούθως, μέσω του έργου, θα προτυποποιηθούν νέες διαδικασίες για την παροχή εμπεριστατωμένων
εισηγήσεων σε κάθε στάδιο που προβλέπεται στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και των
απαραίτητων κινήτρων προς τους εξυπηρετούμενους για την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

8) Την ανάγκη να αποτυπωθούν και καταγραφούν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία σε επίπεδο περιφέρειας
Πρωτοδικείου για την έκταση και την ένταση του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας καθώς και
στοιχεία για τους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης
της νεανικής παραβατικότητας, ώστε να εκτιμηθεί η ανάγκη για δημιουργία δομών φιλοξενίας, αλλά και οι
ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής με επιμελητές
ανηλίκων. Ανάλογη αποτύπωση απαιτείται και για την έκταση αξιοποίησης των εναλλακτικών ποινών και
μέτρων σε κάθε περιφέρεια Πρωτοδικείου καθώς και για την ανταπόκριση των τοπικών φορέων και το
μέγεθος της συμμετοχής τους στην εφαρμογή των μέτρων. Ακολούθως θα εκτιμηθούν με πραγματικούς
όρους οι ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής με επιμελητές
κοινωνικής αρωγής.

9) Την ανάγκη για επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ήδη υφιστάμενων υπηρεσιών.
Απαιτείται η ενσωμάτωση της χρήσης των εργαλείων και του μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας στο
καθηκοντολόγιο και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε μίας από τις υπηρεσίες, στην αναβάθμιση
των οποίων στοχεύει το έργο. Ακολούθως, χρειάζεται να επανεξεταστεί το σύνολο του κανονιστικού
πλαισίου των υπηρεσιών, ιδίως κατά το μέρος που αφορά στη λειτουργία των επιστημονικών ομάδων, στο
καθηκοντολόγιο των επαγγελματιών και στη συμμετοχή των επαγγελματιών/ επιστημονικών ομάδων, στη
λήψη κρίσιμων αποφάσεων (εισηγήσεις προς δικαστικά όργανα, συμμετοχή σε συμβούλια κ.λπ), έτσι
ώστε να ενσωματωθούν σε αυτούς (εσωτερικοί κανονισμοί λειτουργίας, οργανισμοί κ.λπ) τα εργαλεία και
το μεθοδολογικό πλαίσιο που θα παραχθούν με το παρόν.
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10) Τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανόνες για τη μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών, για την έκτιση
των μέτρων και των εναλλακτικών ποινών στην κοινότητα, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι
παρακάτω:
Ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν τη χώρα μας:
- Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ν.δ. 53/1974).
- Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997).
- Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992).
- Η Σύμβαση του Ο.Η.Ε. κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CAT) (ν. 1782/1988).
- Το προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. κατά των Βασανιστηρίων και ο ορισμός του
Συνηγόρου του Πολίτη ως «Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης» (ν. 4228/2014).
Διεθνείς οδηγίες και συστάσεις που δίνουν κατευθύνσεις για τη
- μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών, για την έκτιση των μέτρων και των εναλλακτικών ποινών στην
κοινότητα (soft law), οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι παρακάτω:
- Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τα Μέτρα και τις Ποινές που εκτίονται στην κοινότητα (European Rules on
Community Sanctions and Measures) του Συμβουλίου της Ευρώπης [Rec(2017)3].
- Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες Δοκιμασίας (European Probation Rules) του Συμβουλίου της Ευρώπης
[Rec(2010)1].
- Οι κανόνες του Ο.Η.Ε. για τη μεταχείριση των γυναικών κρατουμένων και τα μη φυλακτικά μέτρα για τις
γυναίκες δράστες (Bangkok Rules).
- Οι Ευρωπαϊκοί Κανόνες για τους Ανήλικους Παραβάτες που υποβάλλονται σε μέτρα ή κυρώσεις
(European Rules for Juvenile Offenders subject to sanctions or measures) [Rec(2008)11].
- Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αποκαταστατική δικαιοσύνη
σε ποινικές υποθέσεις [Rec(2018)8].

Μεθοδολογία υλοποίησης – Περιγραφή του Έργου
ΔΡΑΣΗ 1
Διενέργεια μελέτης για την ανάπτυξη κατάλληλου, αξιόπιστου και σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά
μοντέλα και πρότυπα μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων που θα υιοθετηθούν από το επιστημονικό
προσωπικό που απασχολείται στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (προβλέπεται
η λειτουργία τους στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου της χώρας).

Με βάση όσα έχουν αναφερθεί θα αναπτυχθούν τα παρακάτω ατομικά εργαλεία παρέμβασης με
αντίστοιχο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη χρήση τους. Τα εργαλεία θα έχουν ενιαία φιλοσοφία και
επιστημονική τεκμηρίωση για όλες τις κατηγορίες δομών, θα περιλαμβάνουν, ωστόσο και την αναγκαία
εξειδίκευση ανά ομάδα-στόχο:
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1.
Εργαλείο συνέντευξης και αξιολόγησης των αναγκών των νεοεισερχομένων στη δομή/ υπηρεσία
ανηλίκων ή ενηλίκων.
Πρόκειται για αναλυτικό εργαλείο για την Πρώτη Συνάντηση (Intake meeting), την ανίχνευση (screening)
και καταγραφή των συνολικών αναγκών των εξυπηρετούμενων, με σκοπό την αξιοποίησή του για τον
καθορισμό των προτεραιοτήτων, του είδους και της έντασης της αναγκαίας παρέμβασης.
Το εργαλείο θα είναι κατάλληλο και για αναλφάβητους και αλλοδαπούς εξυπηρετούμενους. Επίσης, θα
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων των ανηλίκων, των νεαρών ανηλίκων, των γυναικών
καθώς και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Ενδεικτικά, θα περιλαμβάνει:
- Ατομικό και οικογενειακό.
- Ποινικό ιστορικό.
- Άμεσες υλικές ανάγκες.
- Ιατρικές ανάγκες, ιστορικό χρήσης ουσιών, εξάρτησης.
- Εκτίμηση ψυχοσυναισθηματικών αναγκών, αυτοκτονικού ιδεασμού, παρορμητικότητας, βίαιης
συμπεριφοράς.
- Μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ιστορία.
- Οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, ύπαρξη δεσμών, πόροι.
- Ανάγκες ιδιαίτερης μεταχείρισης (ένταξη σε ευάλωτη ομάδα μεταχείρισης).
- Θεσμικά ζητήματα (οφειλές, νομική βοήθεια, κωλύματα, άδεια παραμονής).

Το εργαλείο θα προσαρμοστεί ειδικά για τις ομάδες στόχο στις οποίες απευθύνεται το έργο, δηλαδή θα
δημιουργηθούν εργαλεία:
- Για χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
για την ομάδα στόχο των ανηλίκων παραβατών.
- Για χρήση από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για την ομάδα στόχο των ενηλίκων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα.

Επιπρόσθετα θα διαμορφωθεί ειδικό σύντομο εργαλείο για την ανίχνευση και αντιμετώπιση των άμεσων
αναγκών των εξυπηρετούμενων αμέσως μετά την εισαγωγή στη δομή. Κατά την άμεση αξιολόγηση των
επειγουσών αναγκών θα ζητούνται τα στοιχεία εκείνα που είναι αναγκαία προκειμένου να αξιολογηθεί η
ανάγκη για μια άμεση προληπτική παρέμβαση.

2.
Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου συνέντευξης και αξιολόγησης των
αναγκών των νεοεισερχομένων στη δομή/ υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων.
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Αναλυτική αποτύπωση της μεθοδολογίας εφαρμογής του εργαλείου συνέντευξης και αξιολόγησης των
αναγκών των νεοεισερχόμενων στη δομή/ υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων από τους επαγγελματίες και τις
επιστημονικές ομάδες.
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Ο οδηγός θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο μεθοδολογικό πλαίσιο χρήσης του εργαλείου καθώς και την
απαραίτητα αναλυτική εξειδίκευση για τη δομή που θα το υλοποιήσει.
Θα καταγραφούν μεταξύ άλλων τα παρακάτω και η μεθοδολογία υλοποίησής τους:
- Η μεθοδολογία χορήγησης του εργαλείου από τον επαγγελματία.
- Ο χρόνος εφαρμογής του εργαλείου από την κάθε δομή.
- Ο επαγγελματίας (ειδικότητα) που χορηγεί το εργαλείο στην κάθε δομή.
- Ο τρόπος επεξεργασίας των συλλεγόμενων στοιχείων από τον επαγγελματία που χορηγεί το εργαλείο.
- Ο χρόνος και η μεθοδολογία χορήγησης του σύντομου εργαλείου στην κάθε δομή.
- Ο τρόπος αξιολόγησης των επειγουσών άμεσων αναγκών των εξυπηρετούμενων.
- Οι υποχρεωτικές ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν σε κάθε περίπτωση και οι επαγγελματίες που είναι
υπεύθυνοι για αυτές, σε κάθε δομή.
- Οι άμεσες ενέργειες που απαιτούνται για την πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου αφορά στους
εξυπηρετούμενους και οι επαγγελματίες που είναι υπεύθυνοι για αυτές, σε κάθε δομή.
- Ο τρόπος συνεργασίας εντός της επιστημονικής ομάδας κάθε δομής για την συγκέντρωση των
απαιτούμενων πληροφοριών και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του εργαλείου.
- Ο τρόπος συνεργασίας με τους εξυπηρετούμενους.
- Τα καθήκοντα κάθε επαγγελματία και κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας.
- Η δυνατότητα συμμετοχής άλλων επαγγελματιών κατά τις συναντήσεις της επιστημονικής ομάδας
εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα προσαρμοστεί ειδικά για τις ομάδες στόχο στις οποίες απευθύνεται το έργο,
και ειδικότερα:
- Για χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
για την ομάδα στόχο των ανηλίκων παραβατών.
- Για χρήση από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για την ομάδα στόχο των ενηλίκων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα.

3.
Εργαλείο εξατομικευμένης παρέμβασης «Πλάνο ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης» που
υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια παραμονής του εξυπηρετούμενου στη δομή / υπηρεσία ανηλίκων ή
ενηλίκων.

Αποτελεί το ατομικό πλάνο, το οποίο συμφωνείται από τα μέλη της επιστημονικής ομάδας και θέτει τις
προτεραιότητες και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους εξατομικευμένους στόχους για κάθε
εξυπηρετούμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την αρχική συνέντευξη
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αξιολόγησης αναγκών. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας όλων των μελών της επιστημονικής ομάδας καθώς
και άλλων μελών του προσωπικού, σύμφωνα με τα καθήκοντα και το ρόλο τους. Λαμβάνει υπόψη τις
απόψεις του εξυπηρετούμενου και διαμορφώνεται με τη συνεργασία του/της. Συμπεριλαμβάνει τη
σύνδεση με λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες εντός ή εκτός της δομής από συνεργαζόμενους φορείς και
υπηρεσίες. Στοχεύει στην διαμόρφωση ενός προσαρμοσμένου πλάνου στις ανάγκες και τα ατομικά και
κοινωνικά χαρακτηριστικά κάθε εξυπηρετούμενου, λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό στόχο της
παρέμβασης, ο οποίος είναι η ένταξη/ επανένταξη στην κοινωνία.
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Ειδικότερα, το πλάνο:
- Βασίζεται στην ατομική αξιολόγηση που έχει προηγηθεί.
- Διαμορφώνεται από το σύνολο της διεπιστημονικής ομάδας και σε συνεργασία με τους
εξυπηρετούμενους.
- Θέτει επιμέρους στόχους και προτεραιότητες ανάλογα με την ατομική και κοινωνική κατάσταση κάθε
εξυπηρετούμενου.
- Αναθεωρείται βάσει αξιολόγησης σε τακτά χρονιά διαστήματα.
- Υιοθετεί μια συμβουλευτική πρακτική που βασίζεται στην επιστημονική προσέγγιση που έχει
υιοθετηθεί στο πλαίσιο του έργου.
- Επιδιώκει την ανάληψη της ευθύνης του εξυπηρετούμενου κατά τη διαμόρφωση και υλοποίηση του
πλάνου.
Πρόκειται για το βασικό εργαλείο ατομικής παρέμβασης από τους επαγγελματίες κάθε δομής.
Το «Πλάνο ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και επανένταξης» υλοποιείται σε στάδια, τα οποία θα
περιγραφούν αναλυτικά στο δημιουργούμενο εργαλείο και ενδεικτικά:
1.
Συλλογή των δεδομένων: μέσω του εργαλείου συνέντευξης και αξιολόγησης αναγκών και
συμπληρωματικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τον καθορισμό των αναγκών, από
επαγγελματίες και υπηρεσίες εντός και εκτός της δομής. Διαμόρφωση εισήγησης αρχικού πλάνου από τον
υπεύθυνο επαγγελματία.
2.
Ανάλυση περίπτωσης στην επιστημονική ομάδα (case conference) και διαμόρφωση των βασικών
παραμέτρων του πλάνου.
3.
Πραγματοποίηση συνεδρίασης κινητοποίησης του εξυπηρετούμενου για τη συμφωνία και
αποδοχή του πλάνου. Καθορισμός συχνότητας επόμενων συμβουλευτικών συναντήσεων και υλοποίηση
των συναντήσεων αυτών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του πλάνου. Καθορισμός των
προγραμμάτων/ δραστηριοτήτων/ υπηρεσιών/ ομαδικών παρεμβάσεων στα οποία θα συμμετέχει ο
εξυπηρετούμενος, τη συχνότητα και το στόχο τους. Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης σε τακτά χρονικά
διαστήματα, σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους στόχους που έχουν τεθεί και διερεύνηση τυχόν
αναγκών αναθεώρησης ή τροποποίησης.
4.
Προετοιμασία αποχώρησης από τη δομή και διασύνδεση με φορείς στην κοινότητα. Εμπεριέχεται
εξαρχής στο πλάνο, τόσο ως προς τη βασική στόχευση όλης της παρέμβασης όσο και ως προς την ενεργό
εμπλοκή αρμόδιων φορέων της κοινότητας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης εφόσον αυτό είναι εφικτό.
Διαμορφώνεται από τον επαγγελματία που έχει την ευθύνη υλοποίησης του πλάνου με την ενεργό
συμμετοχή του εξυπηρετούμενου και συζητείται στην επιστημονική ομάδα. Προβλέπει τη συγκεκριμένη
διασύνδεση με κοινοτικούς φορείς, δομές απεξάρτησης, δομές υγείας/ ψυχικής υγείας, δομές ένταξης
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στην απασχόληση, δομές υποστήριξης για την άρση θεσμικών εμποδίων αλλά και τους σημαντικούς
άλλους.
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5.
Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του πλάνου. Πριν την αποχώρηση του εξυπηρετούμενου
πραγματοποιείται αξιολόγηση σε 3 επίπεδα: α) από τον επαγγελματία που είχε την ευθύνη υλοποίησης
του πλάνου, β) από την επιστημονική ομάδα και γ) από τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο. Η αξιολόγηση
περιλαμβάνει αξιολόγηση της διαδικασίας ως προς την υλοποίηση του πλάνου καθώς και αξιολόγηση του
αποτελέσματος ως προς τους ειδικούς στόχους που είχαν τεθεί κατά τον αρχικό σχεδιασμό.
Το εργαλείο θα συμβάλλει τόσο στην ανατροφοδότηση των επαγγελματιών και της επιστημονικής ομάδας
ως προς την πορεία της παρέμβασης, όσο και στην αναγνώριση ή μη των στόχων που έχουν επιτευχθεί
από τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους.
Ειδικότερα, αναφέρονται ενδεικτικά, ως προς την αξιολόγηση:
- Αξιολόγηση της διαδικασίας ως προς τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν.
- Κριτική αποτίμηση ως προς τους στόχους που επιτεύχθηκαν.
- Αξιολόγηση ως προς την ενεργό συμμετοχή του εξυπηρετούμενου.
- Ανατροφοδότηση από την επιστημονική ομάδα
- Στόχοι που τίθενται με την αποχώρηση από τη δομή.
Ως προς την αυτό-αξιολόγηση:
- Καταγραφή από τον εξυπηρετούμενο της πορείας και του βαθμού ικανοποίησης από τη συμμετοχή
του.
- Βαθμός ικανοποίησης από τους επαγγελματίες και τη δομή.

Επιπρόσθετα θα διαμορφωθεί ειδικό σύντομο εργαλείο ενδιάμεσης αποτίμησης, το οποίο θα συνοδεύει
τον εξυπηρετούμενο σε περίπτωση επιμέλειας/ επιτήρησης από άλλη ΥΕΑ & ΚΑ. Στόχος του εργαλείου
ενδιάμεσης αποτίμησης είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών της νέας δομής σχετικά με την εξέλιξη του
εξυπηρετούμενου, τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης στα οποία έχει
συμμετάσχει και την πρόοδό του σε αυτά, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της διαδικασίας επανένταξής
του.
Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:
- Σύντομο κοινωνικό ιστορικό.
- Σχέσεις του εξυπηρετούμενου με το οικογενειακό – υποστηρικτικό περιβάλλον.
- Προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης στο οποία συμμετέχει/ έχει συμμετάσχει
(εκπαίδευση, κατάρτιση κ.λπ.) και την εξέλιξή του σε αυτά.
- Παρεμβάσεις που είχαν προγραμματιστεί σύμφωνα με το πλάνο και δεν υλοποιήθηκαν λόγω της
αλλαγής υπηρεσίας.
- Σύντομη αξιολόγηση της υλοποίησης του πλάνου και της πορείας του εξυπηρετούμενου.
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4.
Μεθοδολογικός οδηγός για την
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης».

εφαρμογή του
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εξατομικευμένου

εργαλείου

«Πλάνο

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα και τα στάδια υλοποίησης του «Πλάνου
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης» καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησής τους.
Θα καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
- Ο τρόπος διαμόρφωσης της αρχικής εισήγησης για το πλάνο από μέλος της επιστημονικής ομάδας.
- Η καταγραφή της ανάγκης για αναζήτηση περαιτέρω πληροφοριών το δέντρο αποφάσεων για την
αναζήτηση ειδικών αναγκών (όπως για ιατρικά θέματα, ζητήματα εξάρτησης κ.λπ.) και ο τρόπος που
αυτές οι πληροφορίες θα αναζητούνται.
- Ο τρόπος λειτουργίας της επιστημονικής ομάδας κατά τη ανάλυση κάθε περίπτωσης (case conference)
και διαμόρφωσης του τελικού σχεδίου.
- Η πραγματοποίηση της συνεδρίασης κινητοποίησης του εξυπηρετούμενου. Οδηγός για την ατομική
συμβουλευτική/ κινητοποιητική συνάντηση στην οποία ο ίδιος ο εξυπηρετούμενος συζητά το πλάνο και
συνεργάζεται στην τελική του διαμόρφωση.
- Εργαλείο δομημένης συμβουλευτικής προσέγγισης για την πραγματοποίηση των συναντήσεων
παρακολούθησης/ περαιτέρω κινητοποίησης του εξυπηρετούμενου για την παρακολούθηση του
πλάνου ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης,
- Ο καθορισμός της συχνότητας των συμβουλευτικών συνεδριών που απαιτείται ανάλογα με το επίπεδο
αναγκών που έχει διαγνωστεί.
- Ο τρόπος συνεργασίας με λοιπούς επαγγελματίες και υπηρεσίες εντός και εκτός της δομής.
- Ο τρόπος που θα συνδεθεί η υλοποίηση του πλάνου με τις διαθέσιμες υπηρεσίες, προγράμματα που
υπάρχουν είτε εντός είτε εκτός της δομής (πχ. συμμετοχή σε ατομικές συνεδρίες ή ομαδικές
παρεμβάσεις, καλλιέργεια δεσμών με την οικογένεια, σύνδεση με εκπαίδευση, κατάρτιση,
ελληνομάθεια, εργασία, άρση θεσμικών εμποδίων κ.λπ.).
- Ο τρόπος και η συχνότητα επανεξέτασης, αναθεώρησης και αξιολόγησης του πλάνου από τον
επαγγελματία που το παρακολουθεί, την επιστημονική ομάδα και τον ίδιο τον εξυπηρετούμενο.
- Ο τρόπος που επηρεάζει την επανεξέταση και αναθεώρηση του πλάνου η συνεργασία ή μη του
εξυπηρετούμενου και η παραβίαση κανόνων του πλαισίου.
- Ο καθορισμός των καθηκόντων κάθε μέλους της επιστημονικής ομάδας και τυχόν άλλων μελών του
προσωπικού κατά την εφαρμογή του πλάνου ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξη.
- Η λήψη υπόψη ζητημάτων ασφάλειας, ιδίως ο τρόπος που αναζητούνται οι πληροφορίες για τα
ζητήματα αυτά και ο βαθμός που επηρεάζουν τη διαμόρφωση του τελικού πλάνου.
- Ο καθορισμός των εκθέσεων που μπορεί να συντάσσονται από μέλη του επιστημονικού προσωπικού ή
την επιστημονική ομάδα για χρήση κατά την εκτίμηση της πορείας των εξυπηρετούμενων στη δομή,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ο καθορισμός του τρόπου συνεργασίας εντός της δομής για την ομαλή υλοποίηση του πλάνου με
παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στα αρμόδια πρόσωπα σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο
λειτουργίας.
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- Ο καθορισμός του τρόπου συνεργασίας με εξωτερικούς φορείς για τη διασύνδεση στην παροχή των
απαραίτητων υπηρεσιών, την ανατροφοδότηση, την αξιολόγηση των ενεργειών.
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- Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί για την αξιολόγησης από τον επαγγελματία, την επιστημονική
ομάδα και τον εξυπηρετούμενο.
- Η τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας του κάθε επαγγελματικού κλάδου.

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα προσαρμοστεί ειδικά για κάθε μία από τις δομές και τις ομάδες στόχο στις
οποίες απευθύνεται το έργο, και ειδικότερα:
- Για χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
για την ομάδα στόχο των ανηλίκων παραβατών.
- Για χρήση από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για την ομάδα στόχο των ενηλίκων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα.

5.

Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης και παραπομπής του εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο φορέα.

Το ζήτημα της συνεργασίας και της διασύνδεσης με υπηρεσίες και φορείς της κοινότητας αποτελεί
κεντρικό πυλώνα της εργασίας των επαγγελματιών που εργάζονται στις δομές στις οποίες απευθύνεται το
παρόν έργο. Η κοινωνική διασύνδεση και υποστήριξη μέσω της δικτύωσης, αποτελεί βασικό εργαλείο για
την ομαλή σύνδεση/ επανασύνδεση των ομάδων στόχων με την κοινωνία, ιδιαίτερα άτομα που
εμπλέκονται στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης, τα οποία συχνά αντιμετωπίζουν συστημικά
εμπόδια ένταξης που απαιτούν πολυεπίπεδες παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν.
Η παραπομπή και η συνεργασία με φορείς της κοινότητας μπορεί να αποτελεί μέρος του «Πλάνου
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης» (ανωτέρω υπό 3), στην περίπτωση που οι
εξυπηρετούμενοι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν προγράμματα και δράσεις στην κοινότητα.
Το εργαλείο έχει στόχο τη δόμηση των όρων συνεργασίας μεταξύ των δομών στις οποίες απευθύνεται το
παρόν έργο και των κοινοτικών φορέων στους οποίους παραπέμπεται ο εξυπηρετούμενος.
Ενδεικτικά, το εργαλείο θα περιλαμβάνει
- Αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας των συνεργαζόμενων φορέων.
- Χρονικά σημεία για συναντήσεις/ επικοινωνία μεταξύ των φορέων.
- Στόχος της παραπομπής και ανάγκες που αναμένεται να καλυφθούν.
- Σύντομο ιστορικό του εξυπηρετούμενου με στοιχεία που σχετίζονται με την εκάστοτε παραπομπή.

Το εργαλείο θα προσαρμοστεί ειδικά για κάθε μία από τις δομές και τις ομάδες στόχο στις οποίες
απευθύνεται το έργο, δηλαδή θα δημιουργηθούν εργαλεία:
- Για χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
για την ομάδα στόχο των ανηλίκων παραβατών.
- Για χρήση από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για την ομάδα στόχο των ενηλίκων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα.
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6.

Μεθοδολογικός οδηγός για την εφαρμογή του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης και παραπομπής.

Ο μεθοδολογικός οδηγός περιλαμβάνει τα επιμέρους βήματα και τα καθήκοντα των επαγγελματιών κατά
την εφαρμογή του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης και παραπομπής. Επιπλέον, καθορίζει το πλαίσιο της
συνεργασίας και τον τρόπο επικοινωνίας, ανατροφοδότησης και αξιολόγησης της κάθε παραπομπής.
Περαιτέρω, περιλαμβάνεται σχέδιο πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ κάθε δομής και των κοινοτικών
φορέων προκειμένου να διευκολύνεται η σταθερή συνεργασία στο πλαίσιο υποστήριξης της κοινωνικής
ένταξης και επανένταξης των εξυπηρετούμενων από τις δομές. Στο πρωτόκολλο τίθενται οι όροι και το
πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των φορέων καθώς και τα καθήκοντα των επαγγελματιών που
δεσμεύονται σε αυτό.

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα προσαρμοστεί ειδικά για κάθε μία από τις δομές και τις ομάδες στόχο στις
οποίες απευθύνεται το έργο, και ειδικότερα:
- Για χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
για την ομάδα στόχο των ανηλίκων παραβατών.
- Για χρήση από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, για την ομάδα στόχο των ενηλίκων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα.

ΔΡΑΣΗ 2
Διενέργεια μελέτης για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων ομαδικής παρέμβασης για την ανάπτυξη
ατομικών/ κοινωνικών δεξιοτήτων και την υποβοήθηση της κοινωνικής ένταξης/ επανένταξης των
εξυπηρετούμενων, που θα υιοθετηθούν από το επιστημονικό προσωπικό που απασχολείται στις
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής (προβλέπεται η λειτουργία τους στην έδρα κάθε
Πρωτοδικείου της χώρας).
Με βάση όσα έχουν αναφερθεί θα αναπτυχθούν τα παρακάτω ατομικά εργαλεία παρέμβασης με
αντίστοιχο μεθοδολογικό πλαίσιο για τη χρήση τους. Τα εργαλεία θα έχουν ενιαία φιλοσοφία και
επιστημονική τεκμηρίωση για όλες τις κατηγορίες δομών, θα περιλαμβάνουν, ωστόσο, και την αναγκαία
εξειδίκευση ανά ομάδα-στόχο:

1.
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικής ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης για ανηλίκους» που βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή
υιοθετούν ήπια παραβατική συμπεριφορά και μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής.

Πρόκειται για βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης που θα στηρίζεται στην
οικειοποίηση της γνώσης μέσω της εμπειρίας και της αναζήτησης προσωπικού νοήματος. Θα στοχεύει
στην προσωπική ανάπτυξη των ανηλίκων και την αντιμετώπιση των κοινωνικών τους προβλημάτων. Θα
πρόκειται δηλαδή για μια επιστημονική μέθοδο ανάδειξης των υποσυνείδητων δυνάμεων του ατόμου
ή/και της ομάδας και θα εστιάζει στις ικανότητες, τις αξίες και τα αποθέματα των ατόμων σαν πηγή
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Συγκεκριμένα, το εργαλείο στοχεύει, κυρίως:
α) στην ενδυνάμωση της θετικής ταυτότητας των ανηλίκων και στην αύξηση της αυτοεκτίμησής τους,
εστιάζοντας στις δεξιότητες και τις ικανότητες τους, οι οποίες συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με το
οικογενειακό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλλον και
β) στην αποφυγή της λειτουργίας υιοθέτησης στίγματος ή ετικέτας από την παραβατική συμπεριφορά που
έχει ήδη εκδηλωθεί ή ενδέχεται να εκδηλωθεί, εστιάζοντας σε εμπειρίες που ενισχύουν την αξιοπρέπεια,
την αυτοεκτίμηση και τη συλλογικότητα.
Το εργαλείο θα περιλαμβάνει ειδικότερα:
- Οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
- Καθορισμός του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας της ομάδας (χώροι, κανόνες, όρια κτλ.).
- Εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου.
- Έκδοση οδηγού για προπαραβατικούς ανηλίκους και ανηλίκους με ήπια παραβατικότητα
προσανατολισμένου στην φιλοσοφία της παρέμβασης.
Ως αναμενόμενα αποτελέσματα αναφέρονται η ενδυνάμωση της θετικής ταυτότητας και η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης των ανηλίκων, η δημιουργία συνδετικών δεσμών με τους ανηλίκους, ώστε να συνκατασκευαστεί μια κοινότητα που θα βασίζεται στη συν-δημιουργία νέων νοημάτων, στη συν-εξέλιξη και
στην αλληλοϋποστήριξη, με στόχο την αποτροπή και μείωση της παραβατικότητας, η ενεργή συμμετοχή
τους στην κοινωνική ζωή, με έμφαση στις εμπειρίες και στις ανάγκες τους, η ανάληψη πρωτοβουλιών και
δράσεων για θετική αλλαγή μέσα από την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης.

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω μεθοδολογικές αρχές:
Η παρέμβαση είναι:
- Συνθετική έχοντας ως βάση τη συστημική θεωρία, σε συνδυασμό με τις εγκληματολογικές θεωρίες
Χαρακτηρισμού και Κοινωνικής Μάθησης.
- Βραχεία (ενδεικτικά 16 συναντήσεις), δεδομένου ότι η ομάδα στόχος στην οποία απευθύνεται θα είναι
εξαιρετικά δύσκολο ν’ ανταποκριθεί σε μεγαλύτερη διάρκεια. Προτείνεται διάρκεια 8 εβδομάδων (48
ωρών), με συχνότητα συναντήσεων δύο συνεδρίες την εβδομάδα, έκαστη διάρκειας τριών ωρών.
- Προτείνεται οι ομάδες να αποτελούνται από 8-10 συμμετέχοντες και κάθε ομάδα να συντονίζεται από
τρεις εκπαιδευτές.
- Θα περιλαμβάνει τη διαδικασία αξιολόγησης της δράσης, ιδίως την αξιολόγηση της διαδικασίας, του
αποτελέσματος και την αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων.
Προϋποθέσεις συμμετοχής των ανηλίκων στην ομάδα:
• να ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 14-18 και 19-25
• να ανήκουν δυνητικά και στα δύο φύλα
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συμπεριφορά

ή να έχουν εκδηλώσει προπαραβατική

• να έχουν παραπεμφθεί στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής.

Η υλοποίησης της δράσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό αναμένεται, ιδίως:
- Να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των συνεδριών συμβουλευτικής που υλοποιούν το αναμορφωτικό
μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας του ανήλικου στους επιμελητές ανηλίκων (άρθρο 122 παρ. 1 περ. δ’
και ια’ ΠΚ), όταν αυτό επιβάλλεται με δικαστική απόφαση,
- Να αποτελέσει:
• το περιεχόμενο της εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ’ ΠΚ,
δηλαδή της παρακολούθησης ψυχολογικού προγράμματος,
• το περιεχόμενο της εφαρμογής των παραπάνω δύο αναμορφωτικών μέτρων όταν επιβάλλονται ως
περιοριστικοί όροι από τον ανακριτή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 1 εδ.γ’ ΚΠΔ,
• το περιεχόμενο της διοικητικής επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 8 του πδ 49/79 στο πλαίσιο της
προληπτικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας
• το περιεχόμενο της εφαρμογής των παραπάνω αναμορφωτικών μέτρων, όταν επιβάλλονται στο
πλαίσιο της εισαγγελικής αποχής από την ποινική δίωξη του άρθρου 4646 παρ. 2 ΚΠΔ.
- Να αποτελέσει μια από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνεται στο «Πλάνο
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης», η οποία θα υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό
των δομών στις οποίες απευθύνεται το παρόν έργο.

2.
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για τη διαχείριση θυμού των παιδιών, εφήβων και μετεφήβων και
μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής.

Πρόκειται για ομαδική παρέμβαση ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα που βασίζεται στο μοντέλο
A.R.T=Aggression Replacement Training των Arnold Goldstein & Barry Glick (Glick and Gibbs, 2010).
Στοχεύει στην αντιμετώπιση των παρορμητικών και επιθετικών τάσεων των παιδιών, των εφήβων και των
νεαρών ενηλίκων και στην αντικατάστασή τους με θετικές κοινωνικές συμπεριφορές, στηριζόμενο στην
αρχή της διαπαιδαγώγησης που διέπει το δίκαιο ανηλίκων, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις
ειδικότερες κοινωνικοποιητικές ανάγκες μιας υπο-ομάδας παιδιών και εφήβων με προπαραβατική,
παραβατική και επιθετική συμπεριφορά.
Το εργαλείο αποτελείται από τρία μέρη:
A) Skills streaming (Καλλιεργώντας κοινωνικές δεξιότητες όπως πχ πώς προετοιμάζομαι για μια συζήτηση
που με αγχώνει, αντιμετωπίζοντας την πίεση της ομάδας κα),
Β) Anger Management (διαχείριση θυμού, ποια τα ερεθίσματα που μου προκαλούν θυμό στο εξωτερικό
περιβάλλον και ποιες οι σκέψεις που με κάνουν να συμπεριφέρομαι βίαια;)
C) Moral Reasoning (εκπαίδευση σε ηθικές αξίες και αρετές όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, η
δικαιοσύνη, η ακρόαση των αναγκών των άλλων, η ειλικρίνεια κα).
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Το εργαλείο θα περιλαμβάνει ειδικότερα:
- Οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
- Καθορισμός του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας της ομάδας (χώροι, κανόνες, όρια κτλ.).
- Εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου.
- Έκδοση οδηγού για τα παιδιά, τους εφήβους και τους μετεφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς.

Είναι ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται, ως πρόγραμμα ομαδικών παρεμβάσεων ειδικά για τους
παραβατικούς εφήβους, σε διεθνές επίπεδο (πχ Αγγλία, Νορβηγία, Σουηδία, Ουγγαρία, Αμερική,
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς κλπ) σε δομές και υπηρεσίες του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης
και σε κάποιες χώρες σε σχολεία, και αποσκοπεί στο να αντικαταστήσει τις επιθετικές συμπεριφορές με
συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από ενσυναίσθηση και κοινωνική συνείδηση.
Ως αναμενόμενα αποτελέσματα αναφέρονται στην βιβλιογραφία η μείωση της υποτροπής, η ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης, η επιλογή θετικών κοινωνικών συναναστροφών, η ενίσχυση του αυτοελέγχου, η ανάπτυξη
ικανοτήτων διαπραγμάτευσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της αποτυχίας και της ματαίωσης και η
επιλογή εναλλακτικών λύσεων σε περιπτώσεις κρίσεων/προκλήσεων.

Ο μεθοδολογικός οδηγός θα εστιάσει, μεταξύ άλλων, στα παρακάτω βασικά μεθοδολογικά
χαρακτηριστικά και αρχές του προγράμματος:
- Πρόκειται για εργαλείο βραχείας παρέμβασης (ενδεικτικά 8-12 συναντήσεις).
- Έχει διάρκεια 10 εβδομάδων (30 ωρών) και αποτελείται από τρεις συνεδρίες την εβδομάδα, έκαστη
διάρκειας μίας ώρας. Οι ομάδες αποτελούνται από 5-8 συμμετέχοντες. Κάθε ομάδα διενεργείται
συνήθως από δύο επαγγελματίες.
- Είναι βασισμένο στις αρχές της γνωσιακής-συμπεριφορικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία το
παιδί/ο έφηβος μαθαίνει να τροποποιεί την συμπεριφορά του και να προσαρμόζει το ερέθισμα σε νέες
μορφές συμπεριφοράς αφού κατανοήσει τα αίτια που τον οδηγούν σε ακραίες και οξύθυμες
συμπεριφορές. Δίνεται έμφαση στον τρόπο που σκέφτεται, συμπεριφέρεται και αισθάνεται το παιδί/ο
έφηβος στο περιβάλλον που δρα και αναπτύσσεται. Γίνεται ενίσχυση θετικών αλλαγών, μέσω
εναλλαγής ρόλων και βιωματικών ασκήσεων. Οι έφηβοι μαθαίνουν ότι δεν είναι το ερέθισμα ή το
συμβάν η αιτία για μια αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά αλλά οι σκέψεις τους για το συγκεκριμένο
γεγονός. Αλλάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τα πράγματα, τις πεποιθήσεις τους, αλλάζει το
πώς αισθάνονται και, κατ’ επέκταση, το πώς σχετίζονται με τους άλλους και το πώς συμπεριφέρονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των παιδιών και των εφήβων στην ομάδα διαχείρισης επιθετικότητας είναι οι
εξής:
- Να είναι αγόρια και κορίτσια, ηλικίας από 12 έως 25 ετών.
- Οι ομάδες μπορεί να διαχωρίζονται ανάλογα με την ηλικία σε ομάδες με συμμετέχοντες 12-15 ετών
(παιδιά), 14-18 ετών (έφηβοι) και 19-25 ετών (μετέφηβοι).
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- Όσοι δεν έχουν δικαστικές εκκρεμότητες αλλά έχουν παραπεμφθεί στις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων & Κοινωνικής Αρωγής ως περιπτώσεις που αφορούν στην προληπτική αρμοδιότητα των
επιμελητών ανηλίκων θα πρέπει να εμφανίζουν δυσκολία στη διαχείριση του θυμού, παρορμητικότητα,
επιθετικότητα, ευερεθιστότητα και δυσλειτουργικές κοινωνικές σχέσεις.

Η υλοποίησης της δράσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό αναμένεται, ιδίως:
- Να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των συνεδριών συμβουλευτικής που υλοποιούν το αναμορφωτικό
μέτρο της ανάθεσης της επιμέλειας του ανήλικου στους επιμελητές ανηλίκων (άρθρο 122 παρ. 1 περ.
δ’ και ια’ ΠΚ), όταν αυτό επιβάλλεται με δικαστική απόφαση.
- Να αποτελέσει:
• το περιεχόμενο της εφαρμογής του αναμορφωτικού μέτρου του άρθρου 122 παρ. 1 περ. ζ’ ΠΚ,
δηλαδή της παρακολούθησης ψυχολογικού προγράμματος,
• το περιεχόμενο της εφαρμογής των παραπάνω δύο αναμορφωτικών μέτρων όταν επιβάλλονται ως
περιοριστικοί όροι από τον ανακριτή σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ. 12 εδ.γ’ ΚΠΔ,
• το περιεχόμενο της διοικητικής επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 8 του πδ 49/79 στο πλαίσιο της
προληπτικής αρμοδιότητας της υπηρεσίας,
• το περιεχόμενο της εφαρμογής των παραπάνω αναμορφωτικών μέτρων, όταν επιβάλλονται στο
πλαίσιο της εισαγγελικής αποχής από την ποινική δίωξη του άρθρου 4646 παρ. 2 ΚΠΔ.
- Να αποτελέσει μια από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνεται στο «Πλάνο
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης», η οποία θα υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό
των δομών στις οποίες απευθύνεται το παρόν έργο.

3.
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων ιδίως για ενήλικους
επιτηρούμενους από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής και μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής.

Το εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων εστιάζει στον πληθυσμό των
κρατουμένων που πλησιάζει την αποφυλάκιση και κατ’ επέκταση την κοινωνική επανένταξη, καθώς και
στον πληθυσμό των ενήλικων επιτηρούμενων που εκτίουν την ποινή τους στην κοινότητα. Η
ακολουθούμενη τεχνική βασίζεται στο μοντέλο των Crick and Dodge, 1994 καθώς και στο μοντέλο των
McMurran et al. (2006).
Στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, την αλλαγή συγκεκριμένων συμπεριφορών και την
εγκατάσταση αποτελεσματικότερων τρόπων επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων επιδιώκοντας ως
αποτέλεσμα τη μείωση προηγούμενων δυσλειτουργικών συμπεριφορών και του κινδύνου της υποτροπής.
Πρόκειται για ένα εργαλείο βασισμένο στις αρχές της γνωσιακής – συμπεριφορικής προσέγγισης κατά την
οποία το άτομο εκπαιδεύεται στο να μάθει να ενσωματώνει νέα γνωστικά σχήματα και συμπεριφορές.
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Τα προγράμματα επίλυσης προβλημάτων (social problem – solving) οδηγούν το παραβατικό άτομο σε πιο
λειτουργικούς τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών καταστάσεων ενισχύοντας τους παρακάτω
παράγοντες:
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- την σκέψη πριν τη δράση,
- την καλή εκτίμηση της κατάστασης,
- την ανεύρεση κατάλληλων απαντήσεων (περισσότερων από μιας που συνήθιζε),
- τη μείωση της παρορμητικότητας και την εκμάθηση τεχνικών ώστε να μπορέσει να αντιλαμβάνεται τα
ενδιάμεσα βήματα προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα σε μια κατάσταση.
Ειδικότερα, οι τεχνικές αυτής της προσέγγισης εστιάζουν:
- στον σαφή ορισμό του προβλήματος πριν την εμπλοκή του ατόμου με την επίλυσή του (καλή εκτίμηση
της κατάστασης)
- στην ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων (όσο το δυνατόν περισσότερων)
- στη λήψη απόφασης αφού εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις προσεκτικά και ληφθούν υπ’ όψη οι
συνέπειες τους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται:
1.

Στις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες συνέπειες.

2.

Στις συνέπειες στον εαυτό και τους άλλους.

3.

Στις θετικές και αρνητικές συνέπειες.

- στο σχεδιασμό της εφαρμογής της απόφασης που έχει ληφθεί (προγραμματισμός των επόμενων
βημάτων).
- σε follow up διεργασίες από το ίδιο το άτομο δηλαδή τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της
επιλεγμένης λύσης. Σε περίπτωση που κριθεί αναποτελεσματική χρειάζεται να βρεθεί μια νέα λύση.

Η υλοποίησης της δράσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό αναμένεται, ιδίως:
- Να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των συνεδριών συμβουλευτικής που υλοποιεί το επιστημονικό
προσωπικό των καταστημάτων κράτησης και οι επιμελητές κοινωνικής αρωγής στο πλαίσιο εποπτείας
των ενηλίκων που εκτίουν τις ποινές τους στην κοινότητα.
- Να αποτελέσει μια από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις που θα περιλαμβάνεται στο «Πλάνο
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης», η οποία θα υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό
των δομών στις οποίες απευθύνεται το παρόν έργο.

Το εργαλείο θα περιλαμβάνει ειδικότερα:
- Οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
- Καθορισμός του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας της ομάδας (χώροι, κανόνες, όρια κτλ.).
- Εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου.
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Ο μεθοδολογικός οδηγός θα εστιάσει στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, στις βασικά
χαρακτηριστικά και τις μεθοδολογικές αρχές υλοποίησης του προγράμματος, ανάλογα με την ομάδαστόχο στην οποία απευθύνεται.
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ΔΡΑΣΗ 3
Διενέργεια μελέτης για τον προσδιορισμό των αναγκών στελέχωσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής σε επιμελητές ανηλίκων, σε επιμελητές κοινωνικής αρωγής και ενδεχομένως σε
διοικητικό προσωπικό και για την επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας κάθε
υπηρεσίας.
Προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες στελέχωσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής σε πανελλαδικό επίπεδο, θα εξετασθούν χωριστά οι υπάρχουσες ανάγκες α) για την
υποστήριξη των ανηλίκων παραβατών και την εφαρμογή των αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και β) για την εποπτεία και επιτήρηση των ενηλίκων
καταδικασθέντων που εκτίουν ποινές στην κοινότητα.
Ως προς το α) θα ληφθούν υπόψη τόσο η μελέτη για τον προσδιορισμό των αναγκών για τη δημιουργία
δομών φιλοξενίας ανηλίκων του παρόντος όσο και η σημερινή καταγραφή των αναγκών που καλύπτουν οι
επιμελητές ανηλίκων κάθε υπηρεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, σε κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου. Περαιτέρω, θα εξετασθούν διεξοδικά οι νέες αρμοδιότητες
που έχουν ανατεθεί στους εν λόγω επαγγελματίες (πχ. γενικές υπηρεσίες υποστήριξης ανηλίκων θυμάτων,
υλοποίηση της αναδοχής ως αναμορφωτικό μέτρο).
Ως προς το β) θα υλοποιηθεί η καταγραφή των σημερινών αναγκών που καλύπτουν οι επιμελητές
κοινωνικής αρωγής στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε
κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου. Επιπρόσθετα, θα εξετασθούν νέες αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί
με πρόσφατα νομοθετήματα (πχ. γενικές υπηρεσίες υποστήριξης ενηλίκων θυμάτων), καθώς και
καθήκοντα που προβλέπονται από το νέο σχέδιο του Ποινικού Κώδικα, τα οποία μπορεί να έχουν άμεσο
αντίκτυπο στο εύρος των καθηκόντων και του έργου τους.
Ακολούθως, θα ληφθούν υπόψη οι νέες ανάγκες που δημιουργούνται για τους επαγγελματίες και των δύο
κλάδων με βάση τα επιστημονικά εργαλεία και το μεθοδολογικό πλαίσιο εργασίας τα οποία αποτελούν τα
παραδοτέα των δράσεων 1 και 2, προκειμένου να αποτυπωθεί ο αριθμός των επιμελητών ανηλίκων και
των επιμελητών κοινωνικής αρωγής που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στα νέα αυξημένα τους
καθήκοντα. Επιπρόσθετα, θα εξετασθεί ο τρόπος λειτουργίας της επιστημονικής ομάδας καθώς οι
υπάρχουσες ανάγκες για συντονισμό και εποπτεία του έργου με τη δημιουργία θέσεων ευθύνης.
Περαιτέρω, θα διαμορφωθεί σχέδιο κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιμελητών ανηλίκων και των
επιμελητών κοινωνικής αρωγής, το οποίο θα αποτυπώνει το μεθοδολογικό πλαίσιο όπως έχει
διαμορφωθεί από τα παραδοτέα των δράσεων 1 και 2 με τη μορφή καθηκοντολογίου και κανόνων
λειτουργίας κάθε υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τους επιμελητές ανηλίκων απαιτείται
επικαιροποίηση/ τροποποίηση του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου, ενώ για τους επιμελητές
κοινωνικής αρωγής απαιτείται η δημιουργία του. Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο λαμβάνει υπόψη του ότι
πρόκειται για ενιαία Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής με διακριτούς κλάδους και
καθήκοντα μεταξύ των επιμελητών ανηλίκων και των επιμελητών κοινωνικής αρωγής.
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Εκπόνηση τεύχους μελέτης για την αποτύπωση εναλλακτικών ποινών φυλάκισης (κοινωφελής εργασία),
σε ανήλικους παραβάτες, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεύχος αποτύπωσης της υπάρχουσας
κατάστασης των Ευρωπαϊκών κανόνων για τη μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών, για την έκτιση των
εναλλακτικών εξωιδρυματικών τρόπων ποινικής μεταχείρισης στην κοινότητα. Μελέτη της παροχής
κοινωφελούς εργασίας, ως αναμορφωτικό μέτρο των νεαρών παραβατών, τα οφέλη της κοινότητας και η
κοινωνική τους επανένταξη. Συμπράττοντες φορείς (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) που συμμετέχουν στην
υλοποίηση της κοινωφελούς εργασίας, ο τρόπος επιλογής τους, κίνητρα και δυσκολίες που ανακύπτουν.
Σε ποια αδικήματα εφαρμόζεται και ποσοστό επιτυχούς ολοκλήρωσης για τους συμμετέχοντες ανήλικους.
Προτάσεις για τον τρόπο υλοποίησης του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου και του τρόπου εφαρμογής
του, στην Ελλάδα. Μελέτη για την ενσωμάτωση της νομοθεσίας και των πρακτικών που εφαρμόζονται στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ελληνική πραγματικότητα. Καταγραφή φορέων που συμμετέχουν
στην κοινωφελή εργασία (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) και ο βαθμός της ικανοποίησης τόσο φορέων υποδοχής
όσο και των συμμετεχόντων ανήλικων παραβατών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης του αναμορφωτικού
μέτρου. Συμμετοχή εποπτευόντων επιμελητών προκειμένου να αποτυπωθούν τα οφέλη ή οι
δυσλειτουργίες της εφαρμογής της κοινωφελούς εργασίας και προτάσεις βελτίωσης στον τρόπο
υλοποίησης για την επίτευξη βέλτιστων αποτελεσμάτων.
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ΔΡΑΣΗ 4
Σεμινάριο επιμόρφωσης (ή με τη μορφή workshop) επιστημονικού προσωπικού κάθε κατηγορίας δομών
στα επιστημονικά εργαλεία και στο μεθοδολογικό πλαίσιο που θα παραχθούν στο πλαίσιο του έργου.
Ειδικότερα η Δράση 4 θα περιλαμβάνει τα εξής:
1.

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για κάθε εργαλείο.

Το υλικό θα βασίζεται στον μεθοδολογικό οδηγό κάθε εργαλείου και θα έχει σκοπό την κατανόηση αυτού
από το επιστημονικό προσωπικό.

2.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο συνέντευξης και αξιολόγησης των
αναγκών των νεοεισερχομένων στη δομή/ υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων.

3.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο εξατομικευμένης παρέμβασης «Πλάνο
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης» που υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια παραμονής του
εξυπηρετούμενου στη δομή / υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων.

4.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης και
παραπομπής του εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο φορέα.

5.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο ομαδικής παρέμβασης «Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ομαδικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για ανηλίκους» που βρίσκονται σε κίνδυνο να
εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή υιοθετούν ήπια παραβατική συμπεριφορά

6.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για τη
διαχείριση θυμού των παιδιών, εφήβων και μετεφήβων
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7.
Επιμόρφωση του επιστημονικού προσωπικού στο εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για την επίλυση
προβλημάτων ιδίως για ενήλικους επιτηρούμενους από τους επιμελητές κοινωνικής αρωγής
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8.

Αξιολόγηση του επιστημονικού προσωπικού μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων

Τόπος πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων:
Οι παραπάνω εκπαιδεύσεις θα γίνουν στο επιστημονικό προσωπικό κάθε κατηγορίας. Ειδικότερα
προβλέπεται η λειτουργία των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής στην έδρα κάθε
Πρωτοδικείου της χώρας. Συνεπώς θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις σε όλες τις πόλεις όπου εδρεύουν
οι υπηρεσίες.

Τρόπος υλοποίησης της επιμόρφωσης:
Θα οριστεί στην τεχνική ένας αριθμός εκπαιδευτών όπου θα αναλάβουν την επιμόρφωση στις 15
πιλοτικές δομές και θα εξειδικευτεί στην τεχνική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου. Στα παραδοτέα
του αναδόχου θα πρέπει να περιλαμβάνονται:





Μεθοδολογία υλοποίησης
Το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε εργαλείο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
Στοιχεία τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου όπως παρουσιολόγια
συμμετεχόντων
Αποτελέσματα της αξιολόγησης του επιστημονικού προσωπικού

εκπαιδευτών

και

Το σύνολο των εκπαιδευτικών ωρών σύμφωνα με τον παρακάνω πίνακα είναι 30 ΩΡΕΣ που μπορούν να
πραγματοποιηθούν σε 4 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
Εργαλείο συνέντευξης και αξιολόγησης των αναγκών των
νεοεισερχομένων στη δομή
1H ENOTHTA

Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου
συνέντευξης
και
αξιολόγησης
των
αναγκών
των
νεοεισερχομένων στη δομή

4 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εργαλείο
εξατομικευμένης
παρέμβασης
«Πλάνο
ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης» που υλοποιείται
σε όλη τη διάρκεια παραμονής του εξυπηρετούμενου στη δομή
/ υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου
εξατομικευμένης παρέμβασης «Πλάνο ψυχοκοινωνικής
στήριξης και επανένταξης», με κατάλληλη προσαρμογή για
χρήση από τους επιμελητές ανηλίκων - επιμελητές κοινωνικής
αρωγής Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής
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4 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Σύντομο εργαλείο ενδιάμεσης αποτίμησης, το οποίο θα
συνοδεύει τον εξυπηρετούμενο σε περίπτωση μεταγωγής σε
άλλο κατάστημα κράτησης ή επιμέλειας/ επιτήρησης από άλλη
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης και
εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο φορέα

4Η ΕΝΟΤΗΤΑ

5Η ΕΝΟΤΗΤΑ

παραπομπής

3 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

του

Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου
κοινωνικής δικτύωσης και παραπομπής του εξυπηρετούμενου
σε αρμόδιο φορέα, με κατάλληλη προσαρμογή για χρήση από
τους επιμελητές ανηλίκων - επιμελητές κοινωνικής αρωγής
Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής

Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ομαδικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για ανηλίκους» που
βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν παραβατική
συμπεριφορά ή υιοθετούν ήπια παραβατική συμπεριφορά και
μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής, για χρήση από τις
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
Συμπεριλαμβάνονται ως εργαλεία α) η οργάνωση πλαισίου
εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος,
β) το εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου και γ) έκδοση
οδηγού για προπαραβατικούς ανηλίκους και ανηλίκους με
ήπια παραβατικότητα προσανατολισμένου στην φιλοσοφία της
παρέμβασης

3 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

4 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

6Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για τη διαχείριση θυμού των
παιδιών, εφήβων και μετεφήβων και μεθοδολογικός οδηγός
εφαρμογής για ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο να
εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή εκδηλώνουν
παραβατικότητα και μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής, για
χρήση από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής. Συμπεριλαμβάνονται ως εργαλεία α) η οργάνωση
πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού
προγράμματος, β) το εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό
προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδαςστόχου και γ) έκδοση οδηγού για παιδιά, εφήβους και
μετεφήβους με προβλήματα συμπεριφοράς

4 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

7Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων

4 ΩΡΕΣ
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ
για κρατούμενους και ενήλικες που εποπτεύονται από
επιμελητές κοινωνικής αρωγής και μεθοδολογικός οδηγός
εφαρμογής, για χρήση από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής. Συμπεριλαμβάνονται ως εργαλεία α) η
οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος και β) το εκπαιδευτικό
βιωματικό
υλικό
προσαρμοσμένο
στα
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

8Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εργαλείο τελικής αξιολόγησης της παρέμβασης (μετά την
εφαρμογή όλων των κρινόμενων ως αναγκαίων εργαλείων) σε
σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί (στους οποίους
περιλαμβάνεται και αυτοαξιολόγηση του εξυπηρετούμενου)

2 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

9Η ΕΝΟΤΗΤΑ

Εργαλείο μεταπαρακολούθησης για την εξέλιξη της πορείας
του εξυπηρετούμενου μετά την αποχώρηση από τη δομή.

2 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ

30 ΩΡΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 5
Παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού πιλοτικά σε επιλεγμένες
δομές. Για κάθε κατηγορία δομών θα επιλεγούν δομές στην Αττική και δομές της περιφέρειας στις οποίες
θα προσφερθούν υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού για 16 μήνες.
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
Ειδικότερα, θα επιδιωχθεί η πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων που θα παραχθούν στο πλαίσιο
υλοποίησης των δράσεων 1 και 2 του παρόντος καθώς και του μεθοδολογικού πλαισίου που θα
αποτυπωθεί από τις μελέτες στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων.
Πιο συγκεκριμένα, θα παρασχεθούν οι παρακάτω υπηρεσίες:
- Υπηρεσίες καθοδήγησης και υποστήριξης κατά την πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων αυτών από το
προσωπικό, σύμφωνα με τους μεθοδολογικούς οδηγούς που θα έχουν παραχθεί.
- Υπηρεσίες εποπτείας για την ανατροφοδότηση της εφαρμογής των εργαλείων και του μεθοδολογικού
πλαισίου καθώς και για τη λειτουργία της επιστημονικής ομάδας, με στόχο τη συνεχή επιμόρφωση των
επαγγελματιών στη χρήση των εργαλείων και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στις επιλεγμένες δομές, οι υπηρεσίες θα παρέχονται από 3μελή ομάδα έμπειρων και εξειδικευμένων
επιστημόνων, στοχεύοντας στην εισαγωγή των νέων εργαλείων και μεθοδολογικού πλαισίου που
αποτελούν τα παραδοτέα των δράσεων 1 και 2 στην καθημερινή εργασία των επαγγελματιών των εν λόγω
δομών, στην καθοδήγησή τους κατά την εφαρμογή των νέων αυτών εργαλείων και μεθόδων δουλειάς,
καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση, βελτίωση και προσαρμογή της χρήσης των νέων εργαλείων από
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τους επαγγελματίες και τις επιστημονικές ομάδες, ώστε να υπηρετούνται οι στόχοι της υποστήριξης της
ένταξης/ επανένταξης των εξυπηρετούμενων από τις εν λόγω δομές, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο
παρόν.
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ΔΡΑΣΗ 6
Διοργάνωση μίας ημερίδας παρουσίασης της Πράξης, για έως 50 συμμετέχοντες, όπου θα προβληθεί η
Πράξη, οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά της. Θα εξασφαλιστεί από τον ανάδοχο η παροχή
coffee- break, με καφέ, αναψυκτικά και άλλα ροφήματα και μπουφέ με ελαφρύ γεύμα αποτελούμενο από
συνοδευτικά εδέσματα (σφολιατοειδή, μπισκότα, κρύα σάντουιτς) για δύο διαλείμματα, λαμβάνοντας
υπόψη τα μέτρα για τον covid-19.
Λόγω των ειδικών συνθηκών (λήψη μέτρων λόγω covid-19), θα προβλέπεται ταυτόχρονη αναμετάδοση της
ημερίδας μέσω διαδικτύου.
Προβλέπεται η παραγωγή ενημερωτικού υλικού (χωρίς ανατύπωση) για τη διοργάνωση της ημερίδας
καθώς και του απαιτούμενου υλικού για την δημοσιότητα της Πράξης σε μορφή pdf.
Δημιουργία ενός σποτ διάρκειας 30’’ – 40”
Σενάρια ενός οπτικοακουστικού μηνύματος (Υποβολή βίντεο σε hd και παράδοση σε avi και mp4).
Παραγωγή οπτικοακουστικού μηνύματος ενός σποτ, διάρκειας 30’’ έως 40’’ που θα προβάλλει την
θεματική και τη στόχευση του έργου των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.

Οι προδιαγραφές θα πρέπει να συνάδουν με τα προβλεπόμενα κριτήρια του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης περί κοινωνικών μηνυμάτων. Υποχρέωση του αναδόχου αποτελεί η υποστήριξη της
Αναθέτουσας Αρχής σε όλα τα απαιτούμενα στάδια που θα οδηγήσουν στη δωρεάν διάχυση των
οπτικοακουστικού παραδοτέου στα ΜΜΕ ως κοινωνικό μήνυμα (με αναγραφή των στοιχείων της
Αναθέτουσας Αρχής και της συγχρηματοδότησης).








Ο Ανάδοχος θα αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την παραγωγή του
οπτικοακουστικού μηνύματος, το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή αισθητική
και να αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.
Το οπτικοακουστικό μήνυμα θα πρέπει να πληρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως
ορίζονται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης ως κοινωνικά μηνύματα.
Η παραγωγή του οπτικοακουστικού μηνύματος μπορεί να περιλαμβάνει τηλεοπτικό
γύρισμα ή και κινούμενα σχέδια (animation).
Η Αναθέτουσα Αρχή θα αναλάβει τη διαδικασία υποβολής αιτήματος προς στο Εθνικό
Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) προκειμένου να εγκριθεί η προβολή του ως κοινωνικό
μήνυμα.
Αφού εγκριθεί η προβολή του οπτικοακουστικού μηνύματος ως κοινωνικό μήνυμα, ο
Ανάδοχος θα αναλάβει την προώθησή του στα τηλεοπτικά και δικτυακά μέσα μαζικής
ενημέρωσης (ΜΜΕ), στη χρονική περίοδο που θα του υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή με
σχετική της επιστολή και σύμφωνα με τη σχετική άδεια του ΕΣΡ.



Υψηλή ανάλυση βίντεο HD 1920 x 1080 pixels ή ανώτερη (Ultra HD)



Τύπος αρχείου: mp4 και avi
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 Αντίγραφο αρχείου συμβατό για προβολή σε διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης
21DIAB000017211
2021-06-08


Αντίγραφα των διαφορετικών τύπων αρχείων του μηνύματος (για διαδικτυακή προβολή) σε DVDs:
[τρία (3) αρχεία: ένα (1) αρχείο mp4, ένα (1) αρχείο avi και ένα (1) αρχείο με ανάλυση συμβατή για
την προβολή σε διαδικτυακά μέσα]



Διόρθωση του οπτικοακουστικού μηνύματος, σε περίπτωση υποδείξεων του Εθνικού Συμβουλίου
Ραδιοτηλεόρασης, έως και δύο (2) φορές

Κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή τηλεοπτικού μηνύματος θα λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αυτό να
είναι προσβάσιμο και σε άτομα κωφά ή βαρήκοα και τυφλά ή με προβλήματα όρασης, μέσω της χρήσης
υποτιτλισμού, αφήγησης, διερμηνείας στη νοηματική κ.α.

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των παραδοτέων στο σύνολο των δομών (Π3.4)
Περιλαμβάνει ενδεικτικά:





Συνολικό απολογισμό υλοποίησης
Lessons learned
Γνωμοδότηση για την ενσωμάτωση των παραδοτέων στις δομές
Προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες

Εποπτικά, παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π.1 Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στις ΥΕΑ-ΚΑ
Π.1.1 Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
Π.1.2 Ανάπτυξη σχεδίου τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΥΕΑ-ΚΑ
Π.1.3 Προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου μεθοδολογικού
πλαισίου εργασίας
Π.1.4 Ανάπτυξη εργαλείων, αρχικής ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης &
εργαλείου μετα-παρακολούθησης
Π.1.5 Προτάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
Π.2 Υπηρεσίες υποστήριξης δομών
Π.2.1 Υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού
πιλοτικά σε 15 ΥΕΑ και ΚΑ…
Π.2.2 Ανάπτυξη εργαλείου για την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής
Π.3 Υπηρεσίες συντονισμού της δράσης
Π.3.1 Τεύχος αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών καθοδήγησης,
εποπτείας και υποστήριξης και υποβολής σχετικών προτάσεων για την
αξιοποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου και των εργαλείων που προτάθηκαν
από την ανωτέρω μελέτη.
Π.3.2 Επανασχεδιασμός και οριστικοποίηση των εργαλείων με βάση τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης
Π.3.3 Ενσωμάτωση των εργαλείων μέσω τροποποίησης του κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας των δομών
Π.3.4 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των παραδοτέων στις
δομές
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Π.3.5 Τεύχος μελέτης αποτύπωσης εναλλακτικών ποινών φυλάκισης
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(κοινωφελής εργασία), σε
ανήλικους παραβάτες, σε χώρες της Ε.Ε. και πρόταση
εφαρμογής στην ελληνική νομοθεσία
Π.4 Σεμινάρια επιμόρφωσης (workshop) επιστημονικού προσωπικού
Π.4.1 15 Τμήματα επιμόρφωσης με συμμετοχή έως 20 επιμορφούμενων /
τμήμα, σε όλη την επικράτεια
Π.5 Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
Π.5.1 Διενέργεια 1 ημερίδας (με live-streaming)
Π.5.2 Βίντεο διάχυσης έργου

Ομάδα Έργου - Απαιτήσεις
Για την εκτέλεση του έργου θα απαιτηθεί ο υποψήφιος να διαθέσει μια έμπειρη διεπιστημονική ομάδα
έργου (ΟΕ) που απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τα κάτωθι εξειδικευμένα στελέχη (βασικοί
εμπειρογνώμονες – key experts) με τις παρακάτω ειδικότητες που έχουν ορισθεί στην παράγραφο 2.2.6:

o

o
o
o
o
o
o
o

o

Έναν επικεφαλής του σχήματος που θα απασχοληθεί με τη διαχείριση του έργου και θα
διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη διαχείριση έργων (ελάχιστη προϋπηρεσία 10
έτη).
Ομάδα βασικών εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από:
Έναν ψυχολόγο με 5ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε εποπτεία ομάδων και προτιμητέα
εμπειρία με ανήλικους παραβάτες
Έναν κοινωνικό λειτουργό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην εργασία με ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες (προτιμητέα εμπειρία σε ανήλικούς παραβάτες)
Έναν κοινωνιολόγο με εμπειρία 5ετούς υλοποίησης ερευνητικών έργων και μελετών σε
θέματα ευάλωτων ομάδων
Έναν κοινωνικό ανθρωπολόγο με εμπειρία 5ετούς υλοποίησης ερευνητικών έργων και
μελετών σε θέματα ευάλωτων ομάδων .
Ένα νομικό με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη σωφρονιστική νομοθεσία (προτιμητέα
εμπειρία σε δίκαιο ανηλίκων) με 5ετή εμπειρία.
Έναν υπεύθυνο με εμπειρία σε θέματα δημοσιότητας.
Ομάδα έργου αποτελούμενη από στελέχη των παραπάνω ειδικοτήτων, ικανή να καλύψει τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου.
Ενδεικτικά, προτείνεται η παρακάτω κατανομή των ειδικοτήτων, βάσει παραδοτέου:
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Π.1 Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας
κατάστασης στις ΥΕΑ-ΚΑ
Π.1.1 Αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης
Π.1.2 Ανάπτυξη σχεδίου τροποποίησης του
κανονιστικού πλαισίου των ΥΕΑ-ΚΑ
Π.1.3 Προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1
2
1
2
1
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Νομικός (senior)
Νομικός-Κοινωνιολόγος (junior)
Νομικός (senior)
Νομικός-Κοινωνιολόγος (junior)
Νομικός (senior)

ΑΡΙΘΜΟΣ
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ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου
εργασίας
Π.1.4 Ανάπτυξη εργαλείων, αρχικής
ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης &
εργαλείου μετα-παρακολούθησης
Π.1.5 Προτάσεις για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ /
ΠΡΟΦΙΛ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

2

Νομικός-Κοινωνιολόγος (junior)

1

Νομικός (senior)

2

Νομικός-Κοινωνιολόγος (junior)

1
2

Νομικός (senior)
Νομικός-Κοινωνιολόγος (junior)

Π.2 Υπηρεσίες υποστήριξης δομών
Π.2.1 Υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης
και εποπτείας του προσωπικού πιλοτικά σε
15 Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής…

Π.2.2 Ανάπτυξη εργαλείου για την
αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής

5
10
5
3

Π.3 Υπηρεσίες συντονισμού της δράσης
Π.3.1 Τεύχος αποτελεσμάτων αξιολόγησης
των υπηρεσιών καθοδήγησης, εποπτείας και
υποστήριξης ...
Π.3.2 Επανασχεδιασμός και οριστικοποίηση
των εργαλείων με βάση τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης
Π.3.3 Ενσωμάτωση των εργαλείων μέσω
τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου
λειτουργίας των δομών
Π.3.4 Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την
ενσωμάτωση των παραδοτέων στις δομές
Π.3.5 Τεύχος μελέτης αποτύπωσης
εναλλακτικών ποινών φυλάκισης
(κοινωφελής εργασία), σε ανήλικους
παραβάτες, σε χώρες της Ε.Ε. και πρόταση
εφαρμογής στην ελληνική νομοθεσία

1

Νομικός-Κοινωνιολόγος-Κοινωνικός
Ανθρωπολόγος-Ψυχολόγος-Κοινωνικός
Λειτουργός (senior)
Κοινωνιολόγος 3 - Ψυχολόγος 2Κοινωνικός Λειτουργός 5 (junior)
Νομικός-Κοινωνιολόγος-Κοινωνικός
Ανθρωπολόγος-Ψυχολόγος-Κοινωνικός
Λειτουργός (senior)
Κοινωνιολόγος -Ψυχολόγος -Κοινωνικός
Λειτουργός (junior)
Project Manager

4

Νομικός-Κοινωνιολόγος-ΨυχολόγοςΚοινωνικός Λειτουργός (senior)

4

Νομικός-Κοινωνιολόγος-ΨυχολόγοςΚοινωνικός Λειτουργός (senior)

4

Νομικός 2-Κοινωνιολόγος 2 (senior)

1

Κοινωνιολόγος (senior)

2

Νομικός-Κοινωνικός Λειτουργός (senior)

Σχήμα Διοίκησης
Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην προσφορά του ολοκληρωμένη πρόταση για την
οργάνωση του Έργου, το προσωπικό που θα διαθέσει για την υλοποίηση του Έργου, το αντικείμενο και το
χρόνο απασχόλησής τους στο Έργο.
Πιο συγκεκριμένα, στην Τεχνική Προσφορά θα αναφέρεται:
a. η Ομάδα Έργου, δηλαδή, η σύνθεσή της (σε επίπεδο ρόλων ή οντοτήτων), η κατανομή ρόλωναρμοδιοτήτων και ο τρόπος οργάνωσης και επιμερισμού καθηκόντων,
b. η κατανομή προσφερόμενου ανθρωποχρόνου (ανά key expert και ομάδα) σε παραδοτέα
υπηρεσιών της διακήρυξης
Τυχόν αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης μετά από σχετική
εισήγηση της ΕΠΠΕ.
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Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έχει την κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της πορείας του Κυρίως
Έργου και του Έργου του Αναδόχου.
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου αναμένεται να είναι είκοσι (20) μήνες.
Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους αναλυτικό χρονοδιάγραμμα (τύπου Gantt Chart ή αντίστοιχου) του Έργου προκειμένου να αποσαφηνιστούν ο
προβλεπόμενος χρονοπρογραμματισμός των εργασιών, της παράδοσης των προϊόντων του Έργου κλπ.
Επίσης, θα πρέπει να παραθέτουν και όλες τις τυχόν παραδοχές, βάσει των οποίων θα εκτελέσουν τον
προγραμματισμό των διάφορων εργασιών.
Ο ενδεικτικός χρονοπρογραμματισμός του έργου παρουσιάζεται κατωτέρω:
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 : Εκπόνηση μελέτης
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Π.1: Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στις
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής,
προσδιορισμού των αναγκών τους σε επιστημονικό προσωπικό,
ανάπτυξη μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων, προτάσεις
για την μεγιστοποίηση της συμβολής των ΥΕΑ & ΚΑ, εργαλείο
follow up για τους εξυπηρετούμενους μετά την ολοκλήρωση της
παρέμβασης, σχέδιο τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου
των ΥΕΑ & ΚΑ και σχέδιο δράσης για την διάχυση των
αποτελεσμάτων του έργου σε όλες τις ΥΕΑ & ΚΑ

1/11/2021

28/2/2022

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2: Υπηρεσίες υποστήριξης
δομών
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16

Π.2.1: Υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του
προσωπικού πιλοτικά σε 15 Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, από 3μελή ομάδα επιστημόνων για την
εφαρμογή των αποτελεσμάτων της ανωτέρω μελέτης.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

Π.2.2 Ανάπτυξη εργαλείου για την αξιολόγηση της πιλοτικής
εφαρμογής
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3: Υπηρεσίες συντονισμού της
δράσης
Π.3.1: Τεύχος αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών
καθοδήγησης, εποπτείας και υποστήριξης και υποβολής
σχετικών προτάσεων για την αξιοποίηση του μεθοδολογικού
πλαισίου και των εργαλείων που προτάθηκαν από την ανωτέρω
μελέτη.
Π.3.2: Επανασχεδιασμός και οριστικοποίηση των εργαλείων με
βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
Π.3.3: Ενσωμάτωση των εργαλείων μέσω τροποποίησης του
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των δομών
Π.3.4: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των
παραδοτέων στις δομές.
Π.3.5 Τεύχος μελέτης αποτύπωσης εναλλακτικών ποινών
φυλάκισης (κοινωφελής εργασία), σε ανήλικους παραβάτες, σε
χώρες της Ε.Ε. και πρόταση εφαρμογής στην ελληνική
νομοθεσία
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4: Σεμινάρια επιμόρφωσης
(workshop) επιστημονικού προσωπικού
Π.4.1 15 Τμήματα επιμόρφωσης με συμμετοχή έως 20
επιμορφούμενων / τμήμα, σε όλη την επικράτεια
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5: Δράσεις ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης
Π.5.1 Διενέργεια 1 ημερίδας (με livestreaming)
Π.5.2 Βίντεο διάχυσης έργου
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Συνοπτική αποτύπωση παραδοτέων

Π.1: Μελέτη αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης στις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής, προσδιορισμού των αναγκών τους σε επιστημονικό προσωπικό, ανάπτυξη
μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων, προτάσεις για την μεγιστοποίηση της συμβολής τους, εργαλείο
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follow up για τους εξυπηρετούμενους μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, σχέδιο τροποποίησης του
κανονιστικού τους πλαισίου και σχέδιο δράσης για την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου τους.
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Π.1.1: Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης,

Π.1.2: Ανάπτυξη σχεδίου τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου των ΥΕΑ-ΚΑ
Α) Σχέδιο κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιμελητών ανηλίκων, το οποίο θα
αποτυπώνει το μεθοδολογικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί από τα παραδοτέα των δράσεων 1
και 2 και θα περιλαμβάνει ιδίως νέο καθηκοντολόγιο των επαγγελματιών και καθορισμό του
τρόπου λειτουργίας των επιστημονικών ομάδων (όπου υπάρχουν) και της υπηρεσίας, καθώς και
σχέδιο τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε τα νέα καθήκοντα των
επαγγελματιών και ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών να ενσωματωθούν στην καθημερινή
εργασία των επιμελητών ανηλίκων
Β) Σχέδιο κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των επιμελητών κοινωνικής αρωγής, το
οποίο θα αποτυπώνει το μεθοδολογικό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί από τα παραδοτέα των
δράσεων 1 και 2 και θα περιλαμβάνει ιδίως νέο καθηκοντολόγιο των επαγγελματιών και
καθορισμό του τρόπου λειτουργίας των επιστημονικών ομάδων (όπου υπάρχουν) και της
υπηρεσίας, καθώς και σχέδιο τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ώστε τα νέα
καθήκοντα των επαγγελματιών και ο τρόπος λειτουργίας των υπηρεσιών να ενσωματωθούν στην
καθημερινή εργασία των επιμελητών κοινωνικής αρωγής

Π.1.3: Προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου
εργασίας: Προτυποποίηση των αναγκών στελέχωσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής σε επιμελητές ανηλίκων, επιμελητές κοινωνικής αρωγής, τυχόν
διοικητικό προσωπικό καθώς και την ανάγκη πρόβλεψης θέσεων ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη το
μεθοδολογικό πλαίσιο όπως έχει τεθεί με τα παραδοτέα του παρόντος και τα ως άνω σχέδια
κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας. .
Π.1.4: Ανάπτυξη εργαλείων, αρχικής ενδιάμεσης και τελικής αξιολόγησης ΚΑΙ εργαλείου μεταπαρακολούθησης,
Α: Εργαλείο συνέντευξης και αξιολόγησης των αναγκών των νεοεισερχομένων στη δομή –
προσαρμογή του εργαλείου για χρήση από το επιστημονικό προσωπικό των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων, προσαρμογή του εργαλείου για χρήση από το επιστημονικό προσωπικό των
Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, προσαρμογή των παραπάνω εργαλείων και σύντμησή τους ώστε
να διερευνώνται οι τυχόν άμεσες ανάγκες που χρήζουν γρήγορης αντιμετώπισης αμέσως μετά την
εισαγωγή στη δομή
Β: Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου συνέντευξης και αξιολόγησης
των αναγκών των νεοεισερχομένων στη δομή
Γ: Εργαλείο εξατομικευμένης παρέμβασης «Πλάνο ψυχοκοινωνικής στήριξης και
επανένταξης» που υλοποιείται σε όλη τη διάρκεια παραμονής του εξυπηρετούμενου στη δομή /
υπηρεσία ανηλίκων ή ενηλίκων
Δ: Σύντομο εργαλείο ενδιάμεσης αποτίμησης, το οποίο θα συνοδεύει τον εξυπηρετούμενο
σε περίπτωση μεταγωγής σε άλλο κατάστημα κράτησης ή επιμέλειας/ επιτήρησης από άλλη
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής
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Ε: Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου εξατομικευμένης παρέμβασης
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«Πλάνο ψυχοκοινωνικής στήριξης και επανένταξης», με κατάλληλη προσαρμογή για χρήση από
τους επιμελητές ανηλίκων - επιμελητές κοινωνικής αρωγής Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής
ΣΤ: Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης και παραπομπής του εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο
φορέα
Ζ: Μεθοδολογικός οδηγός για τη χορήγηση του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης και
παραπομπής του εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο φορέα, με κατάλληλη προσαρμογή για χρήση από
τους επιμελητές ανηλίκων - επιμελητές κοινωνικής αρωγής Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής
Η: Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης «Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ομαδικής ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης για ανηλίκους» που βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν παραβατική
συμπεριφορά ή υιοθετούν ήπια παραβατική συμπεριφορά και μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής,
για χρήση από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής. Συμπεριλαμβάνονται
ως εργαλεία α) η οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του εκπαιδευτικού
προγράμματος, β) το εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου και γ) έκδοση οδηγού για προπαραβατικούς ανηλίκους και
ανηλίκους με ήπια παραβατικότητα προσανατολισμένου στην φιλοσοφία της παρέμβασης
Θ: Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για τη διαχείριση θυμού των παιδιών, εφήβων και
μετεφήβων και μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής για ανηλίκους που βρίσκονται σε κίνδυνο να
εκδηλώσουν παραβατική συμπεριφορά ή εκδηλώνουν παραβατικότητα και μεθοδολογικός
οδηγός εφαρμογής, για χρήση από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
Συμπεριλαμβάνονται ως εργαλεία α) η οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος, β) το εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου και γ) έκδοση οδηγού για παιδιά, εφήβους και μετεφήβους με
προβλήματα συμπεριφοράς
Ι: Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων για κρατούμενους και
ενήλικες που εποπτεύονται από επιμελητές κοινωνικής αρωγής και μεθοδολογικός οδηγός
εφαρμογής, για χρήση από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής.
Συμπεριλαμβάνονται ως εργαλεία α) η οργάνωση πλαισίου εφαρμογής και υλοποίησης του
εκπαιδευτικού προγράμματος και β) το εκπαιδευτικό βιωματικό υλικό προσαρμοσμένο στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου
Κ: Εργαλείο τελικής αξιολόγησης της παρέμβασης (μετά την εφαρμογή όλων των
κρινόμενων ως αναγκαίων εργαλείων) σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί (στους οποίους
περιλαμβάνεται και αυτοαξιολόγηση του εξυπηρετούμενου)
Λ: Εργαλείο μεταπαρακολούθησης για την εξέλιξη της πορείας του εξυπηρετούμενου μετά
την αποχώρηση από τη δομή.

Π.1.5: Προτάσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων: Σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων των
νέων εργαλείων και μεθοδολογικού πλαισίου σε όλες τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής, ιδίως με τη διενέργεια εκπαιδεύσεων και επιστημονικών συναντήσεων αλλά και με επιτόπου
επισκέψεις για την παρουσίαση των παραδοτέων του έργου στις επιστημονικές ομάδες
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Π.2 Υπηρεσίες υποστήριξης δομών
Π.2.1: Υπηρεσίες καθοδήγησης, υποστήριξης και εποπτείας του προσωπικού πιλοτικά σε 15 Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής από 3μελή ομάδα επιστημόνων για την εφαρμογή των
αποτελεσμάτων της ανωτέρω μελέτης.
Π.2.2: Ανάπτυξη εργαλείου για την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής.
Π.3 Υπηρεσίες συντονισμού της δράσης.
Π.3.1: Τεύχη αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υπηρεσιών καθοδήγησης, εποπτείας και υποστήριξης και
υποβολής σχετικών προτάσεων για την αξιοποίηση του μεθοδολογικού πλαισίου και των εργαλείων που
προτάθηκαν από την ανωτέρω μελέτη.
Π.3.2: Επανασχεδιασμός και οριστικοποίηση των εργαλείων με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Π.3.3: Ενσωμάτωση των εργαλείων μέσω τροποποίησης του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των
δομών
Π.3.4: Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την ενσωμάτωση των παραδοτέων στο σύνολο των δομών.
Π.3.5 Τεύχος μελέτης αποτύπωσης εναλλακτικών ποινών φυλάκισης (κοινωφελής εργασία), σε ανήλικους
παραβάτες, σε χώρες της Ε.Ε. και πρόταση εφαρμογής στην ελληνική νομοθεσία
Π.4 Σεμινάρια επιμόρφωσης (workshop) επιστημονικού προσωπικού
Π.4.1 15 Τμήματα επιμόρφωσης με συμμετοχή έως 20 επιμορφούμενων / τμήμα, σε όλη την επικράτεια
Π.5 Δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης
Π.5.1: Διενέργεια 1 ημερίδας (με live-streaming).
Π.5.2 Βίντεο διάχυσης έργου.
Διασφάλιση Ποιότητας του Έργου
Ο Ανάδοχος θα πρέπει στην προσφορά του να περιγράψει τις μεθόδους ή/και τα μέτρα ή/και τις
διαδικασίες που θα ακολουθήσει για την παρακολούθηση και διασφάλιση ποιότητας κατά το σχεδιασμό
και την υλοποίηση των παρεχόμενων στο πλαίσιο του Έργου υπηρεσιών.
Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Η έδρα του Αναδόχου, η έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και οι κατά τόπους Δικαστικές Αρχές
και λοιπές Υπηρεσίες όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα του Κυρίως Έργου.

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση: 283.438,98€ [βλ. πιο πάνω στοιχεία ωριμότητας της σύμβασης]
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ: 228.579,82€.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο 5.1 της
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)
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Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να δηλώσουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται όλους τους όρους
της διακήρυξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]

Το έντυπο Ε.Ε.Ε.Σ. που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη είναι αναρτημένο, σε μορφή .PDF
(ψηφιακά υπογεγραμμένο) και .XML, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο
χώρο του εν θέματι ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]
........................

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς
 Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου που αναφέρονται στην
διακήρυξη, και να παρέχει τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή της.
 Τα περιεχόμενά της θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα παρακάτω κεφάλαια και υποενότητες:
0. Εισαγωγή: παρουσίαση του προσφέροντος, της καταλληλότητάς του για την υλοποίηση του έργου
1. Περιβάλλον έργου – Ειδικές απαιτήσεις: Συνολική αντίληψη του υποψήφιου για το Έργο και τους
σκοπούς και στόχους του, ειδικές απαιτήσεις - ιδιαιτερότητες, κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας,
κίνδυνοι του έργου και προτάσεις αντιμετώπισης
2. Μεθοδολογία Υλοποίησης : Μεθοδολογία και τρόπος προσαρμογής της στο συγκεκριμένο έργο,
που προτίθεται να ακολουθήσει ο προσφέρων για την υλοποίηση, πρακτικότητα, εφικτότητα και
χρηστικότητα των προτύπων, τεχνικών μέσων και εργαλείων που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο
προσφέρων κατά την υλοποίηση του έργου
3. Οργάνωση του Τρόπου Υλοποίησης του Έργου : Η οργάνωση του έργου σε πακέτα εργασίας και
δραστηριότητες, σύμφωνα με την αντίληψη και τη μεθοδολογία του προσφέροντος. Το
περιεχόμενο και η περιγραφή του τρόπου υλοποίησης κάθε επιμέρους πακέτου εργασίας και
δραστηριότητας που προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων. Η ανάλυση του περιεχομένου των
Παραδοτέων κάθε ενότητας ενεργειών, πακέτου εργασίας και δραστηριότητας του προσφέροντος,
όπως αυτά περιγράφονται στην Ενότητα I.A.3 της παρούσας διακήρυξης. Προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα εκπόνησης των επιμέρους πακέτων εργασίας, δραστηριοτήτων και των
αντιστοίχων παραδοτέων και ειδικότερα της εκτίμησης της διάρκειας και των τεχνικών και
χρονικών περιορισμών (χρονικές αλληλουχίες) των επιμέρους εργασιών.
4. Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου: ρόλοι & αρμοδιότητες, αντιστοίχιση προσώπων σε
ρόλους/αρμοδιότητες (για τα ονοματισμένα στελέχη), κατανομή προσφερόμενου ανθρωποχρόνου
(ανά στέλεχος ή ρόλο ή pool) ανά ενότητα εργασίας ή/και περαιτέρω βάθος ανάλυσης
(παραδοτέα).
5. Κατανομή των Στελεχών της Ομάδας Έργου (και των εμπειρογνωμόνων) για την υλοποίηση του
έργου. Η κατανομή του ανθρωποχρόνου ανά Ενότητα Ενεργειών, Πακέτο Εργασίας σε σχέση με το
επίπεδο των στελεχών που πρόκειται να αξιοποιηθούν αντίστοιχα.
6. Οικονομική προσφορά ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΕΣ (Υποπίνακες 1 και 2). Επισημαίνεται ότι η αναφορά σε τιμές /
κόστη στην Τεχνική Προσφορά συνεπάγεται την απόρριψή της.
 Τα παραπάνω στοιχεία της Τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου δεν πρέπει να ξεπερνά τις 100
σελίδες (πλέον τυχόν παραρτημάτων, εξώφυλλων, πίνακα περιεχομένων), με μέγεθος γραμματοσειράς
≥ 11 points, περιθώριο από τα άκρα ≥ 2,5cm και spacing ≥ 1. Σελίδες πέραν του ορίου αυτού δε θα
λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση, και εφόσον περιέχουν στοιχεία σχετικά με κάλυψη
υποχρεωτικών απαιτήσεων μπορεί να οδηγήσουν σε απόρριψη της προσφοράς. Τα τυχόν CVs
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παρατίθενται σε Παράρτημα. Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες (π.χ. τεχνικά φυλλάδια, τυποποιημένες
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μεθοδολογίες με ή χωρίς προσαρμογές
κλπ), και εφόσον κρίνονται απαραίτητες, μπορούν να
παρατίθενται σε επόμενα παραρτήματα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI –Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο:
Ημερομηνία
Γέννησης:

Όνομα:
__ /__ / ____

Τηλέφωνο:

Τόπος Γέννησης:
E-mail:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Όνομα Ιδρύματος

Τίτλος Πτυχίου

Ειδικότητα

Ημερομηνία
Απόκτησης Πτυχίου

ΡΟΛΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο
προτεινόμενο,
από
τον
υποψήφιο ανάδοχο, σχήμα
διοίκησης
Έργου)
και
τεκμηρίωση
της
καταλληλότητάς του
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Έργο (ή Θέση)

Εργοδότης

Απασχόληση
ΑΜ4 ΑΜ ειδικής
Ρόλος και Καθήκοντα στο Έργο
στο Έργο (από –
επαγγ.
(ή Θέση)
έως)
εμπειρίας5
__ /__ / ___
-_ /__ / ___
__ /__ / ___
-_ /__ / ___

4

5

Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο – Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της
σύμβασης στο έργο. Δε δύναται να δηλώνονται περισσότεροι ΑΜ από τους αντίστοιχους ημερολογιακούς σε οποιαδήποτε
χρονική περίοδο, στο σύνολο των εγγραφών
Που καλύπτει ελάχιστες απαιτήσεις στα υποχρεωτικά προφίλ (βασικοί εμπειρογνώμονες, περιπτώσεις a-e, στην ενότητα
§2.2.6) ή προσόντα σε πρόσθετα προφίλ (μη βασικοί εμπειρογνώμονες, κατά την κρίση του υποψηφίου, περίπτωση a της
§I.A.6.2) που ο υποψήφιος προτίθεται να αξιοποιήσει για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
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1. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο
«Οικονομική Προσφορά» και συμπληρώνοντας στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία του Πίνακα συνολικής προσφοράς. Ο προσφέρων επισυνάπτει στην
οικονομική προσφορά του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα ψηφιακά υπογεγραμμένα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία των συμπληρωμένων παρακάτω πινάκων μαζί με τη δήλωση για τον τρόπο πληρωμής και τον
χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς.
2. Οικονομικές προσφορές που ξεπερνούν τον προϋπολογισμό του Έργου απορρίπτονται.

Στοιχεία Διαγωνισμού
Στοιχεία Προσφέροντος
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία:
Δράση / κωδικός ΟΠΣ:
(Υπο)έργο:
Διακήρυξη με αριθμό:
Πίνακας 1 – Υπηρεσίες

Σχετικό
Παραδοτέο

Περιγραφή
Μελέτη αποτύπωσης της
υπάρχουσας κατάστασης στις ΥΕΑΚΑ
Αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης
Σχέδιο κανονιστικού πλαισίου
λειτουργίας των επιμελητών
ανηλίκων
Σχέδιο κανονιστικού πλαισίου
λειτουργίας των επιμελητών
κοινωνικής αρωγής
Προτάσεις για τον τρόπο
εφαρμογής του προτεινόμενου
μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας
Εργαλείο συνέντευξης και
αξιολόγησης των αναγκών των
νεοεισερχομένων στη δομή
Μεθοδολογικός οδηγός για τη
χορήγηση του εργαλείου
συνέντευξης και αξιολόγησης των
αναγκών των νεοεισερχομένων
στη δομή
Εργαλείο εξατομικευμένης
παρέμβασης «Πλάνο

Μονάδα
Συνολική
Τιμή ανά
Μέτρηση Ποσότ
αξία είδους
μονάδα
ητα
ς
(χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ)

Π1
Π1.1

α/μ
α/μ

Π1.2Α
α/μ
Π1.2Β
α/μ
Π1.3
α/μ
Π1.4Α
Π1.4Β

α/μ

Π1.4Γ

α/μ
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ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία
είδους (με
ΦΠΑ)

Μονάδα

Συνολική
αξία είδους
(χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή ανά
Σχετικό2021-06-08
21DIAB000017211
Μέτρηση Ποσότ
Περιγραφή
μονάδα
Παραδοτέο
ητα
ς

ψυχοκοινωνικής στήριξης και
επανένταξης»
Σύντομο εργαλείο ενδιάμεσης
αποτίμησης
Μεθοδολογικός οδηγός για τη
χορήγηση του εργαλείου
εξατομικευμένης παρέμβασης
«Πλάνο ψυχοκοινωνικής στήριξης
και επανένταξης»
Εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης
και παραπομπής του
εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο
φορέα
Μεθοδολογικός οδηγός για τη
χορήγηση του εργαλείου
κοινωνικής δικτύωσης και
παραπομπής του
εξυπηρετούμενου σε αρμόδιο
φορέα
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης
«Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ομαδικής ψυχοκοινωνικής
παρέμβασης για ανηλίκους»
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης
για τη διαχείριση θυμού των
παιδιών, εφήβων και μετεφήβων
και μεθοδολογικός οδηγός
εφαρμογής
Εργαλείο ομαδικής παρέμβασης
για την επίλυση προβλημάτων για
κρατούμενους και ενήλικες που
εποπτεύονται από επιμελητές
κοινωνικής αρωγής και
μεθοδολογικός οδηγός εφαρμογής
Εργαλείο τελικής αξιολόγησης της
παρέμβασης
Εργαλείο μεταπαρακολούθησης
για την εξέλιξη της πορείας του
εξυπηρετούμενου μετά την
αποχώρηση από τη δομή
Προτάσεις για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων
Υπηρεσίες υποστήριξης δομών
Υπηρεσίες καθοδήγησης,
υποστήριξης και εποπτείας του
προσωπικού πιλοτικά σε 15
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων
και Κοινωνικής Αρωγής
Ανάπτυξη εργαλείου για την
αξιολόγηση της πιλοτικής
εφαρμογής
Υπηρεσίες συντονισμού της
δράσης
Τεύχη αποτελεσμάτων
αξιολόγησης των υπηρεσιών
Επανασχεδιασμός και
οριστικοποίηση των εργαλείων με
βάση τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης.
Ενσωμάτωση των εργαλείων μέσω
τροποποίησης του κανονιστικού

Π1.4Δ

α/μ

Π1.4 Ε

α/μ

Π1.4ΣΤ

α/μ

Π1.4Ζ

α/μ

Π1.4Η

α/μ

Π1.4Θ

α/μ

Π1.4Ι

α/μ

Π1.4Κ

α/μ

Π1.4Λ

α/μ

Π1.5

α/μ

Π2
α/μ
Π2.1

α/μ
Π2.2
Π3
Π3.1

α/μ
α/μ

Π3.2

Π3.3

α/μ
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Συνολική αξία
είδους (με
ΦΠΑ)

Μονάδα

Συνολική
αξία είδους
(χωρίς ΦΠΑ) (χωρίς ΦΠΑ)

Τιμή ανά
Σχετικό2021-06-08
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Μέτρηση Ποσότ
Περιγραφή
μονάδα
Παραδοτέο
ητα
ς

ΦΠΑ 24%

Συνολική αξία
είδους (με
ΦΠΑ)

πλαισίου λειτουργίας των δομών
Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για την
ενσωμάτωση των παραδοτέων στο
σύνολο των δομών.
Τεύχος μελέτης αποτύπωσης
εναλλακτικών ποινών φυλάκισης
(κοινωφελής εργασία), σε
ανήλικους παραβάτες, σε χώρες
της Ε.Ε. και πρόταση εφαρμογής
στην ελληνική νομοθεσία
Σεμινάρια επιμόρφωσης
(workshop) επιστημονικού
προσωπικού
15 Τμήματα επιμόρφωσης με
συμμετοχή έως 20
επιμορφούμενων / τμήμα, σε όλη
την επικράτεια
Δράσεις ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης
Διενέργεια 1 ημερίδας (με livestreaming).

Βίντεο διάχυσης έργου

α/μ
Π3.4

Π.3.5

α/μ

Π4

Π4.1

αριθμός

Π5
Π5.1
Π5.2

αριθμός
αριθμός

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) (σε €)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ) - ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) (σε €)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) - ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
Τρόπος πληρωμής (επιλέγεται από τον υποψήφιο):
ΤΡΟΠΟΣ Α): Τμηματικές Πληρωμές, με προκαταβολή
ΤΡΟΠΟΣ Β): Τμηματικές Πληρωμές, χωρίς προκαταβολή
Χρόνος ισχύος της προσφοράς: έως ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ <συμπληρώνεται από τον υποψήφιο>

……………………………………………….
<Ημερομηνία>

...…..……………………………………….
<Εξουσιοδοτημένη ψηφιακή υπογραφή>
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ).............................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα ) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ .
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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)

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 τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη ..................................................... της/του (Αναθέτουσας
Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος
σύμβασης)”
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
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 ....................ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 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.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό
αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της .
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα, ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………………………………………..
υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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 ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση της υπ’ αρ. ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την
(αριθμό/ημερομηνία)
........................
Διακήρυξη
...........................
της/του
(Αναθέτουσας
Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).
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 ....…. ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει 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.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………….)
Ημερομηνία έκδοσης...........................

Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα).................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................
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Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της
διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή

ΑΦΜ:

(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 ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του .…% της συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύμφωνα με τη σύμβαση με αριθμό................... και τη Διακήρυξή σας με αριθμό
………., στο πλαίσιο του διαγωνισμού της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού)
…………. για εκτέλεση του έργου (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας
(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)
..................................., και μέχρι του ποσού των ευρώ (συμπληρώνετε το ποσό το οποίο καλύπτει η
συγκεκριμένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα
καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των
Εταιριών της Ένωσης ……………… ή Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόμαστε σε εφαρμογή του
νομικού πλαισίου του Διαγωνισμού, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας.
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε ....…. ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και
το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ]

Σελίδα 86 από 86

