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Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

I.1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Υπουργείο Δικαιοσύνης μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική 

Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αθήνα, Κωδικός NUTS: EL Ελλάδα, 
ΤΚ 115 26, Ελλάδα, τηλ: + 30 210 6930 440, Φαξ: + 30 210 6930 451,  Ε-mail: justedespa@mou.gr, 
Διεύθυνση Internet (URL): www.ministryofjustice.gr, Αρμόδιος για πληροφορίες: Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΔ. 

Ι.2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και 
δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: http://www.promitheus.gov.gr. Περαιτέρω πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση. 
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 
http://www.promitheus.gov.gr  

I.3. ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ: Υπουργείο  

I.4. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

II.1. Ο τίτλος της σύμβασης είναι: «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις δομές 
που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» MIS 5030898. 

II.2. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμβασης κατατάσσονται στον κωδικό κύριου Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων: CPV: 75230000-7: «Υπηρεσίες στον τομέα της δικαιοσύνης» και 
CPV: 79315000-5 «Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών», ενώ ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης είναι όλη 
η χώρα (Κωδικός NUTS: EL). Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 

ΙΙ.3. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει: 
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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. 

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. 

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. 

Σκοπός της σύμβασης είναι να προχωρήσει στη διαμόρφωση των συγκεκριμένων εργαλείων, του 
μεθοδολογικού πλαισίου και των μελετών, για τη διοικητική αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών 
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, πραγματοποιώντας μια αναλυτική επισκόπηση, 
λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

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. 

2. Την ελληνική νομοθεσία που διέπει τις συγκεκριμένες δομές. 

3. Τις μελέτες για την αποτελεσματικότητα του καθενός από τα μοντέλα που αναφέρονται στο 
υπ’  αρ. 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. 

4. Την καταλληλότητα κάθε επιστημονικού μοντέλου για την ελληνική πραγματικότητα, 

λαμβάνοντας υπόψη σχετικές παραμέτρους. 

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 
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παρεμβάσεις στις ιδιαίτερες ανάγκες επιμέρους ομάδων στόχων όπως, μεταξύ άλλων, οι ανήλικοι, 
οι νεαροί ενήλικες, οι γυναίκες. 

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. 

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. 

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. 

9. Την ανάγκη για επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου των ήδη υφιστάμενων 
υπηρεσιών. 

10. Τους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς κανόνες για τη μεταχείριση των ανηλίκων παραβατών, για 
την έκτιση των μέτρων και των εναλλακτικών ποινών στην κοινότητα. 

 

ΙΙ.4. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των 
προσφορών θα γίνει με βάση τον ακόλουθο τύπο: Λi = 80 * (Βi / Bmax ) + 20 * (Kmin/Ki). 

Η ποιότητα εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

 

Α/Α Κριτήρια (Κi) Βαρύτητα (σi) 

κ1 Μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του Έργου 
Συντελεστής 
βαρύτητας 

(60%) 

κ1.1 Περιβάλλον του Έργου – Απαιτήσεις 

 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. 

20% 

κ1.2 Μεθοδολογική Προσέγγιση Υλοποίησης του Έργου 

 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. 

15% 
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Α/Α Κριτήρια (Κi) Βαρύτητα (σi) 

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

κ1.3 Οργάνωση του Τρόπου Υλοποίησης του Έργου   

 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. 

25% 

κ2 Σχήμα Διοίκησης – Ομάδα Έργου Συντελεστής 
βαρύτητας 

(40%) 

κ2.1 Οργάνωση και Λειτουργία Ομάδας Έργου 

 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. 

20% 

κ2.2 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανομή των Στελεχών της Ομάδας Έργου (και των 
εμπειρογνωμόνων) 

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

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

20% 
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Α/Α Κριτήρια (Κi) Βαρύτητα (σi) 

 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100% 

 
 

ΙΙ.5) Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ανέρχεται στο ποσό των 

283.438,98€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 228.579,82 και ΦΠΑ: 

€54.859,16€). 

ΙΙ.6) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 20 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 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. 

ΙΙ.8) Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από 

τις δομές που λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης» με Κωδικό ΟΠΣ 

5030898, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 2772/4-3-2019, όπως τροποποιήθηκε με τη 

με αρ. πρωτ. 744/28-04-2021 απόφαση, όπως αυτή ισχύει και έχει λάβει κωδικό MIS 5030898. Η 

παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς 

πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

ΙΙ.10) Συμπληρωματικές Πληροφορίες: Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Επισημαίνεται ότι, η Αναθέτουσα Αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής 

του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι σε ποσοστό 

και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20% στην 

περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

ΙΙΙ 1.1. 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, 5, 6 και 7 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. 
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Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις 

υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες 

μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης . 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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.    

III.1.2. 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 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. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται 

αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης. 

III.1.3. 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-

1-2018 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 
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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 οικονομικών φορέων 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. 

Δύναται ένα έργο να καλύπτει περισσότερες από μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. 

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 και 

επειδή, λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου παρόμοιες συμβάσεις κατά την τελευταία τριετία 

έχουν εκτελεστεί λίγες. 

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. 
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III.2.1. Όροι εκτέλεσης της σύμβασης: 

1. 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΄. 

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. 

 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με έναν από τους εξής τρόπους που θα επιλέξει:  

Α. Τμηματικές Πληρωμές, με προκαταβολή. Προκαταβολή 30%, Ενδιάμεση πληρωμή έως το 50%, 

Τελική πληρωμή του υπολοίπου. 

Β. Τμηματικές Πληρωμές, χωρίς προκαταβολή. Ενδιάμεση πληρωμή έως το 50%, Τελική πληρωμή 

του υπολοίπου. 

Παράγραφος 5.1 της διακήρυξης. 

 

III.2.2) Πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης 

Υποχρέωση αναφοράς των ονοματεπωνύμων και των επαγγελματικών προσόντων του προσωπικού 

στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

IV.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί µε ηλεκτρονική διαδικασία µε χρήση της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr. Η σύμβαση θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και καλύπτεται από τη 

Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών. 

IV.2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20-09-2021 και ώρα 15:00 Τα έντυπα των 

προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.  

IV.3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες.  

IV.4. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 24-09-2021 και ώρα 11:00 π.μ. Η 

επιτροπή διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης προσφορών προσκομίζονται στην αναθέτουσα, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του οικονομικού φορέα, τα 

οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 

διατάξεων. 
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ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

V.1) Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι 

V.2) Συμπληρωματικές Πληροφορίες:  

Α. Ο Αύξων Αριθμός που έλαβε ο διαγωνισμός για την παρούσα σύμβαση στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 135790 

Β. Προθεσμία υποβολής ερωτημάτων για παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών είναι η 05-09-2021 

Γ. 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 4.571,60€ (το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ). 

Δ. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της 

εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

V.3) Διαδικασίες προσφυγής 

Α. Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής και παροχής πληροφοριών για την υποβολή 

προσφυγών: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Λ. Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 

Αθήνα, 18233, E-mail: aepp@aepp-procurement.gr, Τηλ: +30 2132141216, Φαξ: +30 2132141229, 

Διεύθυνση Internet (URL): http://www.aepp-procurement.gr  

Β. Υποβολή προσφυγών: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην 

ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

προσφυγή, κατά 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης. 
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Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων 

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης 

και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι 

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 

4412/2016.  

Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής 

αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 

προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα 

(10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

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 προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 

39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής 

προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα 

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία». 

(Παρ. 3.4 στη Διακήρυξη). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας έχει αποσταλεί στην Υπηρεσία 

Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 05-08-2021.  
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