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ΘΕΜΑ: Αίτημα ανάρτησης της διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών στο
ΕΣΗΔΗΣ του Δημόσιου Διαγωνισμού με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια
σχετικά
με
τη
στρατηγική
επισκοπήσεων
δαπανών
και
δραστηριοτήτων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, τη βέλτιστη ανάπτυξη
των επενδυτικών δραστηριοτήτων των φορέων και τη διαμόρφωση
πλαισίου δεικτών».
Η Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει ότι
τίθενται σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές του Δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Τεχνική Βοήθεια σχετικά με τη
στρατηγική επισκοπήσεων δαπανών και δραστηριοτήτων φορέων Γενικής
Κυβέρνησης, τη βέλτιστη ανάπτυξη των επενδυτικών δραστηριοτήτων των
φορέων και τη διαμόρφωση πλαισίου δεικτών» (CPV-79211000-6).
Η Δημόσια Διαβούλευση έχει χαρακτήρα μη δεσμευτικής συμμετοχής των
οικονομικών φορέων και έχει ως σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων
και σχολίων.
Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ήμερες με
ημερομηνία έναρξης την Παρασκευή 13-11-2020 και ημερομηνία λήξης την
Παρασκευή 27-11-2020.
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Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται
απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, με τη συμπλήρωση των
πεδίων κάτωθι του τίτλου «Καταχώρηση σχολίου». Τα καταχωρημένα
σχόλια/παρατηρήσεις των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην
ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της
Δημόσιας Διαβούλευσης. Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
μπορούν να υποβάλλουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση
s.sidiropoulou@minfin.gr
της Δ/νσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του YΠ.OIK.
Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των
Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.ΟΙΚ. (www.minfin.gr ) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν
στη διαδικασία καθώς και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, με την επιφύλαξη
του χαρακτηρισμού αυτών ως εμπιστευτικές από τους οικονομικούς φορείς, λόγω
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου. Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς δηλώνουν
ρητά τις εμπιστευτικές πληροφορίες λόγω τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου,
προκειμένου αυτές να μη δημοσιοποιηθούν, με ρητή αναφορά στις κείμενες
διατάξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα τους.
Όλες οι προτάσεις-παρατηρήσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αξιολογηθούν από τα αρμόδια όργανα
του Υπουργείου Οικονομικών κατά την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών,
με γνώμονα τη βέλτιστη ικανοποίηση των τεχνικών απαιτήσεων/προδιαγραφών που
έχουν τεθεί, αλλά και την εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής ευρύτητας
συμμετοχής και του υγιούς ανταγωνισμού.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr )
στο σύνδεσμο «Διαβουλεύσεις» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙΚ.
(www.minfin.gr ).
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία
Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστάσιος Βιδάλης

Συνημμένα:
Παράρτημα 1, 2 και 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
A1. ANTIKEIMENO EΡΓΟΥ-ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Αντικείμενο του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής αποτελεί η παροχή τεχνικής βοήθειας
για τις ανάγκες του Υπουργείο Οικονομικών.
Δεδομένης της προόδου που έχει συντελεστεί έως σήμερα και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς πρακτικές,
εκτιμάται ότι πεδία της επισκόπησης δαπανών στα οποία θα μπορούσε να έχει προστιθέμενη αξία η παροχή
τεχνογνωσίας από εξωτερικούς συμβούλους, κατόπιν διαγωνισμού, οι οποίοι να έχουν εμπειρία από
ανάλογα έργα σε διοικήσεις άλλων κρατών είναι τα εξής:


Παροχή τεχνογνωσίας για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου δεικτών που μπορούν να αναδεικνύουν

τους κύριους παράγοντες κόστους (cost drivers) και τα κέντρα κόστους, ώστε οι επισκοπήσεις
δραστηριοτήτων να είναι πιο στοχευμένες και να απαιτείται λιγότερος χρόνος για την ολοκλήρωσή τους, με
βάση εμπειρία από ανάλογα έργα σε διοικήσεις άλλων κρατών.


Διαμόρφωση μελέτης για το πώς το σύστημα δεικτών (KPIs, cost drivers) μπορεί να υποστηριχθεί

πληροφοριακά, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία των εξαγόμενων συμπερασμάτων, με βάση αντίστοιχη
εμπειρία από ανάλογα έργα με διοικήσεις άλλων κρατών.


Βέλτιστη ανάπτυξη των επενδυτικών δυνατοτήτων των φορέων, σύνδεση των επισκοπήσεων

δαπανών με KPIs, ώστε να υποστηρίζεται σύγκριση στον χρόνο, αλλά και benchmarking με σύγκριση των
επιδόσεων διαφορετικών φορέων με ανάλογα γεωγραφικά και λοιπά χαρακτηριστικά, με βάση αντίστοιχη
εμπειρία από ανάλογα έργα σε τουλάχιστον τρεις δημόσιες διοικήσεις άλλων κρατών, εκ των οποίων τα δύο
κράτη- μέλη της Ε.Ε..
Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται ειδικότερα η υποβολή :


προτάσεων για εργαλεία αξιολόγησης και χρήσης υφιστάμενης πληροφορίας



προτάσεων αναγκαίας διαλειτουργικότητας συστημάτων



προτάσεων αξιοποίησης των βασικών παραγόντων κόστους (cost drivers) για εξαγωγή

συμπερασμάτων, σύμφωνα με την εμπειρία άλλων κρατών


μεθοδολογίας κατάρτισης συγκεκριμένων δεικτών ανά κύρια περιοχή επισκόπησης για κάθε

υπουργείο αλλά και για τις οριζόντιες δράσεις


πρότασης συγκεκριμένων δεικτών ανά κύρια περιοχή επισκόπησης για κάθε Υπουργείο αλλά και για

τις οριζόντιες δράσεις
Υποχρέωση του Αναδόχου θα είναι η επιτέλεση του ανωτέρω Έργου με τη διάθεση δεκαπέντε (15)
στελεχών του για διάστημα 18 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 18 μήνες με αντίστοιχο
επιπλέον κόστος.
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Συγκεκριμένα, τα παραδοτέα αναλύονται ανά τρίμηνο ως εξής:
Α΄ Τρίμηνο
Παροχή στοιχείων για δράσεις εξοικονόμησης/ αύξησης εσόδων και δείκτες που χρησιμοποιούνται ήδη σε
άλλες χώρες στις περιοχές των οριζόντιων δράσεων επισκόπησης δαπανών, ήτοι δαπάνη μισθωμάτων,
διαχείριση στόλου κρατικών οχημάτων, ενεργειακή κατανάλωση, δαπάνη για υπηρεσίες καθαριότητας και
φύλαξης, δράσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των φορέων. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται και η εμπειρία των άλλων χωρών σε σχέση με δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη
συλλογή των στοιχείων, τη συμμόρφωση των φορέων και την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Η
παροχή των στοιχείων θα αφορά τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού, εκ των οποίων οι δύο χώρες
της ΕΕ. Τα στοιχεία της διεθνούς εμπειρίας για να είναι επίκαιρα δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερα της
τελευταίας δεκαετίας.
Β΄ Τρίμηνο
Διαμόρφωση πρότασης για συγκεκριμένους κύριους δείκτες επίδοσης (KPIs), που θα χρησιμοποιούνται
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των οριζόντιων δράσεων επισκόπησης δαπανών, ήτοι
δαπάνη μισθωμάτων, διαχείριση στόλου κρατικών οχημάτων, ενεργειακή κατανάλωση, δαπάνη για
υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, δράσεις αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των φορέων.
Οι δείκτες που θα προταθούν πρέπει να υποστηρίζονται από τον προσδιορισμό των απαιτούμενων
στοιχείων και της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν τα
στοιχεία που έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τη (Διεύθυνση Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης
(ΔΑΔΓΚ). Περαιτέρω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υφιστάμενες δυνατότητες για άμεση χρήση
των δεικτών που θα προταθούν. Οι προτάσεις δεικτών που θα συνδέονται με συλλογή και αξιοποίηση
νέων στοιχείων, καθώς και αναλυτικές προτάσεις για την υλοποίηση των δράσεων που θα οδηγούν στη
βελτίωση των σχετικών δεικτών, θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής και υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και το εύρος των
προτεινόμενων αλλαγών.
Γ΄Τρίμηνο
Εντοπισμός των κύριων καθοριστικών του κόστους παραγόντων (cost drivers) για τρεις κύριες δράσεις ανά
Υπουργείο (συμπεριλαμβανομένων δράσεων εποπτευόμενων φορέων αυτού), που θα υποδειχθούν στον
Ανάδοχο από τη ΔΑΔΓΚ. Οι cost drivers που θα υποδειχθούν θα υποστηρίζονται από τη μεθοδολογία
υπολογισμού τους σε σύνδεση με την υφιστάμενη οικονομική (σε επίπεδο ΑΛΕ) και διοικητική ταξινόμηση
του προϋπολογισμού. Για τις ίδιες ή συναφείς δράσεις θα παρουσιαστεί και η αντίστοιχη εμπειρία από
τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού, εκ των οποίων οι δύο εντός ΕΕ.
Δ΄Τρίμηνο
Διαμόρφωση πρότασης για συγκεκριμένους κύριους δείκτες επίδοσης (KPIs), που θα χρησιμοποιούνται
για την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των κύριων δράσεων επισκόπησης των Υπουργείων και
εποπτευόμενων αυτών φορέων. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προταθούν δείκτες για τρεις κύριες δράσεις
ανά Υπουργείο (συμπ. δράσεων εποπτευόμενων φορέων αυτού), που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από
τη ΔΑΔΓΚ.
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Οι δείκτες που θα προταθούν πρέπει να υποστηρίζονται από τον προσδιορισμό των απαιτούμενων
στοιχείων και της κατάλληλης μεθοδολογίας για τον υπολογισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη καταρχήν τα
υφιστάμενα στοιχεία, στις περιπτώσεις που έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεδομένα από τη ΔΑΔΓΚ.
Περαιτέρω, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι υφιστάμενες δυνατότητες για άμεση χρήση των
δεικτών που θα προταθούν, καθώς και αναλυτικές προτάσεις για την υλοποίηση των δράσεων που θα
οδηγούν στη βελτίωση των σχετικών δεικτών. Οι προτάσεις δεικτών και δράσεων που θα συνδέονται με
συλλογή και αξιοποίηση νέων στοιχείων θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση και το
εύρος των προτεινόμενων αλλαγών.
Ε΄Τρίμηνο
1. Παροχή τεχνογνωσίας αναφορικά με την επισκόπηση δαπανών σε τομείς πολιτικής με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και συγκεκριμένα: Άμυνα, Δικαιοσύνη, Εξωτερικές Υποθέσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Κρατικές Προμήθειες, Παιδεία, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία και λειτουργώντας
συμπληρωματικά στις δράσεις που έχουν ήδη προωθηθεί από τη ΔΑΔΓΚ.
Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την υποβολή πορίσματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται:
α) η διεθνής εμπειρία σε τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού, εκ των οποίων οι δύο εντός ΕΕ.
Συγκεκριμένα, θα παρουσιάζονται δράσεις επισκόπησης δαπανών στους υπόψη τομείς, η σχετική
μεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, ο αρχικός στόχος εξοικονόμησης και το τελικό
επιτευχθέν αποτέλεσμα ανά δράση. Στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η εμπειρία
των άλλων χωρών σε σχέση με δυσκολίες που αντιμετώπισαν στη συλλογή των στοιχείων, τη
συμμόρφωση των φορέων και την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Τα στοιχεία της διεθνούς εμπειρίας
για να είναι επίκαιρα δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερα της τελευταίας δεκαετίας.
β) πρόταση για συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς αυτούς για να εφαρμοστούν στη χώρα μας, για κάθε
μια από τις οποίες θα δίνεται ποσοτική εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης για την επόμενη
τριετία, πέραν του έτους προϋπολογισμού. Κάθε δράση θα συνοδεύεται και από πρόταση δεικτών για την
παρακολούθηση της επίτευξης του προσδοκώμενου αποτελέσματος.
2. Παρουσίαση των παραμέτρων ενός συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) μεταξύ
φορέων με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, με αναλυτική αναφορά τουλάχιστον στους τομείς πολιτικής της
εκπαίδευσης, της Υγείας (π.χ. κόστος συγκεκριμένης επέμβασης σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα),
της Προστασίας του Πολίτη (Αστυνομία, Πυρόσβεση), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πέντε ακόμη τομείς
που θα υποδειχθούν στον Ανάδοχο από τη ΔΑΔΓΚ. Για τη διαμόρφωση της πρότασης θα ληφθεί υπόψη και
η διεθνής εμπειρία στους τομείς αυτούς σε τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού, εκ των οποίων οι δύο
εντός ΕΕ.
Στ΄Τρίμηνο
Διαμόρφωση μελέτης αναφορικά με τα δεδομένα (στοιχεία και τις πληροφορίες) που είναι απαραίτητο να
ενσωματωθούν στο ΟΠΣΔΠ για να υποστηρίζεται ο αξιόπιστος υπολογισμός των δεικτών από τα
Υπουργεία και η ορθή παρακολούθηση και έλεγχος αυτών από τη ΔΑΔΓΚ. Θα αποτυπώνονται και οι
αναγκαίες διαλειτουργικότητες με συστήματα των φορέων. Περαιτέρω, στη μελέτη θα αναπτύσσεται και η
μεθοδολογία και περιοδικότητα των αναγκαίων ελέγχων από τη ΔΑΔΓΚ, καθώς και η αντίστοιχη εμπειρία
αναφορικά με τη χρήση ΟΠΣ για την εξαγωγή και παρακολούθηση των δεικτών σύμφωνα με τη διεθνή
εμπειρία, με βάση τουλάχιστον τρεις χώρες του εξωτερικού, εκ των οποίων οι δύο εντός ΕΕ.
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Α2 . ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει, εκτός των ανωτέρω, να αναφέρουν αναλυτικά στην τεχνική προσφορά
τους τα ακόλουθα:
1.
Περιγραφή του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου, καθώς και περιγραφή των
υπηρεσιών που θα παρασχεθούν ανά εργασία. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι θα
προκύψουν κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. Κάθε άλλο
στοιχείο, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να παρουσιάσει στην προσφορά του ή να προτείνει κατά την
κρίση του για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.
2.
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, περιγραφή των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν και των
εργαλείων που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
3.
Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος της διοίκησης του Έργου, της στελέχωσης της
Ομάδας Έργου (ΟΕ), της κατανομής των στελεχών της ΟΕ στις επιμέρους εργασίες με αναφορά των
ανθρωποωρών ανά εργασία. Ο βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου. Η καταλληλότητα/ συμβατότητα
της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης
(περιβάλλον του έργου).
4.
Παράθεση στοιχείων σχετικά με το μοντέλο οργάνωσης της παροχής του συμβατικού
αντικειμένου, με έμφαση στην επάρκεια και τη σαφήνεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων της ομάδας
εκτέλεσης, τον αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της
σύμβασης.
Α3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ
Ο προϋπολογισμός του συνολικού κόστους – αμοιβής της εταιρείας ή συνασπισμού εταιρειών που θα
αναλάβει το υπόψη Έργο για τους 18 μήνες εκτιμάται σε 1.500.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Ο
επιμερισμός του συνολικού κόστους θα είναι ίσα κατανεμημένος για κάθε τρίμηνο της συμβατικής
περιόδου.
Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα της εταιρείας για αποζημιώσεις εργαζομένων,
ασφαλιστική κάλυψη και κάθε είδους φορολογική ή άλλη επιβάρυνση. Η παραπάνω υπηρεσία δεν
υποδηλώνει κανενός είδους εξαρτημένη εργασία για τους απασχολούμενους στο παραπάνω Έργο. Το
τελικό τίμημα του Έργου είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου και δεν μπορεί να μεταβληθεί για
οποιονδήποτε λόγο. Περιλαμβάνει κάθε άλλη φορολογική ή άλλου είδους επιβάρυνση. Δαπάνες για
ημερομίσθια με τις νόμιμες προσαυξήσεις για εισφορές, δώρα, έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις,
οδοιπορικά κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.
Το συνολικό ποσό του Έργου θα διαιρεθεί αντίστοιχα σε τρίμηνα και ανά τρίμηνο ο Ανάδοχος θα εκδίδει
σχετικό τιμολόγιο. Η πληρωμή θα γίνεται απολογιστικά εφόσον το τριμηνιαίο πρωτόκολλο οριστικής και
ποιοτικής παραλαβής από την Επιτροπή Παράδοσης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) βεβαιώνει ότι
παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΡΙΤΗΡΙΑ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
2.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται παρακάτω:
Α) Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Οι
οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που 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 ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα
μέλη της ένωσης.
Β. Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς (άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016) δηλώνουν ότι διαθέτουν:
μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών κατά τις τρείς (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι των ετών 2017,
2018 και 2019 ίσο ή μεγαλύτερο από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).
Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας υποχρεούται να δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω
στοιχεία και έγγραφα και ότι θα προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην αναθέτουσα αρχή εφόσον
αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος, μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την
αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016.
Γ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) να διαθέτουν στην οργανωτική τους δομή οντότητες (ενδεικτικά Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) με
αρμοδιότητα την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο του έργου .
β) να διαθέτουν ειδική τεχνογνωσία και επάρκεια στο αντικείμενο του έργου και των παραδοτέων αυτού
στην Ελλάδα ή σε διοικήσεις άλλων κρατών.
Σε περίπτωση έργων που έχουν υλοποιηθεί από ένωση / κοινοπραξία εταιρειών, λαμβάνεται υπόψη το
τμήμα του έργου που έχει υλοποιηθεί από τον προσφέροντα βάσει του ποσοστού συμμετοχής του σε
αυτήν.
Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας, η παρούσα απαίτηση δύναται να καλύπτεται αθροιστικά από όλα
τα μέλη της.
γ) να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό ικανό και αξιόπιστο για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις
της σύμβασης, αναφορικά με την απαιτούμενη εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία, συνεπώς να
διαθέτουν ομάδα έργου, η οποία κατ’ ελάχιστον θα απαρτίζεται από άτομα που θα διαθέτουν:
-Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, ή πτυχίο ΑΕΙ που να αφορά διοίκηση και οργάνωση δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.
-Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το εν λόγω έργο τουλάχιστον 10 ετών μετά την απόκτηση του
πτυχίου.
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-Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
-Άριστη γνώση Η/Υ.
2.2. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
2.2.Α. Για την απόδειξη της απαίτησης του κριτηρίου 2.1.Α. του παρόντος παραρτήματος (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 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.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο
επαγγελματικό μητρώο.
2.2.Β. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.1.Β.
του παρόντος παραρτήματος οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
δήλωση περί του γενικού ύψους του κύκλου εργασιών, για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017,
2018 και 2019) κατ' ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή
έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο
εργασιών.
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα και θα
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος,
μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
103 του Ν. 4412/2016.
2.2.Γ. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.1.Γ. οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν :
α) Αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι:
-

επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης,

τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης,
προϊόντα και υπηρεσίες,
μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες)
οι οποίες καλύπτουν την υλοποίηση του εν λόγω έργου.
β) κατάλογο των συμβάσεων, μέσω του οποίου αποδεικνύεται ότι κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών είτε, έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) σύμβαση, είτε, έχουν αναλάβει την εκτέλεση
μιας (1) σχετικής με το εν λόγω αντικείμενο σύμβασης, που δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία
κατάθεσης της προσφοράς, προϋπολογισμού ανώτερου των 100.000€.
Ο κατάλογος των συμβάσεων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα:
α/α

ΣΥΝΤΟΜΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ/ΔΗΜΟΣΙ
ΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
(από-έως)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΞΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ
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γ) κατάλογο του προσωπικού των οικονομικών φορέων με περιγραφή του ρόλου των μελών της Ομάδας
καθώς και του αντικειμένου που θα επιτελεί ο καθένας. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει
αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα της ομάδας που θα διαθέσει κατά τα ανωτέρω. Η ομάδα θα πρέπει να
υποστηρίζεται από αντίστοιχο αριθμό αναπληρωτών με τα ίδια ως άνω απαιτούμενα προσόντα.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά
από όλα τα μέλη της ένωσης (άρθρο 19 παρ. 2 εδ. γ' ν. 4412/2016).
Ο οικονομικός φορέας θα δηλώσει με το ΕΕΕΣ ότι διαθέτει τα ανωτέρω στοιχεία και έγγραφα και θα
προσκομίσει τα αποδεικτικά στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος,
μετά την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν από την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο
103 του Ν. 4412/2016.
Το Υπουργείο Οικονομικών κατά την εκτέλεση του Έργου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση
ατόμου με άλλο, σε περίπτωση που κατά την κρίση του Υπουργείου αυτό δεν ανταποκρίνεται επαρκώς
στις απαιτήσεις του Έργου.
2.3 Κριτήριο 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 και τα οποία
διαμορφώθηκαν βάσει της σχετικής υπόδειξης της Υπηρεσίας σας.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Α

Α1

Α2
Β

Β1

Β2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ &ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του
Έργου, καθώς και περιγραφή των υπηρεσιών που θα
παρασχεθούν ανά εργασία. Καταγραφή πιθανών
προβλημάτων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν κατά τη
διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι
αντιμετώπισής τους. Κάθε άλλο στοιχείο, που ο
υποψήφιος έχει κρίνει σκόπιμο και έχει παρουσιάσει στην
προσφορά του ή έχει προτείνει κατά την κρίση του για την
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, περιγραφή των
διαδικασιών που θα υιοθετηθούν και των εργαλείων που
θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.

50%

100 - 150

50%

100 - 150

50%

ΟΜΑΔΑ Β /ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος της
διοίκησης του Έργου, της στελέχωσης της Ομάδας Έργου
(ΟΕ), της κατανομής των στελεχών της ΟΕ στις επιμέρους
εργασίες με αναφορά των ανθρωποωρών ανά εργασία. Ο
βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου. Η
καταλληλότητα/ συμβατότητα της δομής, οργάνωσης και
λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο
πλαίσιο διαχείρισης (περιβάλλον του έργου).
Παράθεση στοιχείων σχετικά με το μοντέλο οργάνωσης
της παροχής του συμβατικού αντικειμένου, με έμφαση
στην επάρκεια και τη σαφήνεια στην κατανομή
αρμοδιοτήτων της ομάδας εκτέλεσης, τον αποτελεσματικό
τρόπο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την
εκτέλεση της σύμβασης.

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

50%

100 - 150

50%

100 - 150

50%

100 - 150

100%

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. Π.χ το κριτήριο
αξιολόγησης Α1 βαθμολογείται με 30%, το κριτήριο αξιολόγησης Β2 βαθμολογείται με 50%, κ.ο.κ.. Η
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός
από τη βαθμολογία και τη λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.
Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι
100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι του κριτηρίου. Η βαθμολογία
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αυτή αυξάνεται έως 150 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι όροι του κριτηρίου. Η συνολική βαθμολογία
της προσφοράς, όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, κυμαίνεται από 100 έως 150 βαθμούς.
Η κάθε ομάδα (Α και Β) έχει συντελεστή βαρύτητας 50%. Το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των
Ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης ανέρχεται σε 100%. Η βαθμολόγηση και κατάταξη των προσφορών
γίνεται, σύμφωνα με τον τύπο:
U = (Α1x50% + Α2x50% )x50% + (Β1x50% + Β2x50%)x50%
Η επιτροπή αξιολόγησης θα υπολογίσει τον τύπο U για κάθε προσφορά και θα διαιρέσει την αντίστοιχη
οικονομική προσφορά με τον τύπο U. Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η
προσφορά παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της οικονομικής προσφοράς του, προς τη σταθμισμένη
βαθμολογία U της προσφοράς του, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο.
Οικονομική προσφορά
Μ = ----------------------------U
2.3.2 Τρόπος αξιολόγησης
Τα ανωτέρω κριτήρια αξιολόγησης αναλύονται κατωτέρω, ως εξής :
ΟΜΑΔΑ Α / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ &ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Α.1 Κατανόηση του αντικειμένου και των απαιτήσεων του Έργου, καθώς και περιγραφή των υπηρεσιών
που θα παρασχεθούν ανά εργασία. Καταγραφή πιθανών προβλημάτων που εκτιμάται ότι θα προκύψουν
κατά τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών και τρόποι αντιμετώπισής τους. Κάθε άλλο στοιχείο, που ο
υποψήφιος έχει κρίνει σκόπιμο και έχει παρουσιάσει στην προσφορά του ή έχει προτείνει κατά την κρίση
του για την υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης
Α.2 Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου, περιγραφή των διαδικασιών που θα υιοθετηθούν και των
εργαλείων που θα αξιοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωσή του.
ΟΜΑΔΑ Β /ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Β.1 Αναλυτική περιγραφή του οργανωτικού σχήματος της διοίκησης του Έργου, της στελέχωσης της
Ομάδας Έργου (ΟΕ), της κατανομής των στελεχών της ΟΕ στις επιμέρους εργασίες με αναφορά των
ανθρωποωρών ανά εργασία. Ο βαθμός κάλυψης των αναγκών του Έργου. Η καταλληλότητα/ συμβατότητα
της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας της Ομάδας Έργου σε σχέση με το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης
(περιβάλλον του έργου).
Β.2 Παράθεση στοιχείων σχετικά με το μοντέλο οργάνωσης της παροχής του συμβατικού αντικειμένου,
με έμφαση στην επάρκεια και τη σαφήνεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων της ομάδας εκτέλεσης, τον
αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η παράδοση και η παραλαβή του Έργου θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, όπως
αυτό θα αποτυπώνεται στη Σύμβαση.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης ενδιάμεσης Φάσης του Έργου ή του συνόλου αυτού από
υπέρβαση τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας με υπαιτιότητα του Αναδόχου επιβάλλονται κυρώσεις
σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147
του Ν. 4412/2016 και οι υπηρεσίες δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο
Ανάδοχος υποχρεούται, πέραν των προβλεπομένων στο άρθρο 148 του Ν. 4412/2016, να καταβάλλει
ποινική ρήτρα καθυστέρησης παράδοσης. Η ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης ανέρχεται σε
ποσοστό 0,01% του συμβατικού τιμήματος του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
2. Σε περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης (παράταση χωρίς υπαιτιότητα του
Αναδόχου) μετά από την έγκριση του Υπουργείου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
3. Οι ρήτρες καθυστέρησης θα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργείου, ύστερα από γνωμοδότηση
της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του
Αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτής, με ισόποση κατάπτωση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης και
προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο Ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
4. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως προβλέπονται στη σύμβαση (μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες με παρατάσεις (όταν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
Αναδόχου).
5. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης
μη παράδοσης παραδοτέων όπως περιγράφονται στο χρονοδιάγραμμα του Έργου, από υπαιτιότητα του
Αναδόχου.
6. Σε περίπτωση Ένωσης Υποψηφίων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της Ένωσης, τα οποία συμφωνείται να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.
7. Αν ο Ανάδοχος δεν παραδώσει έγκαιρα εντός της συμφωνημένης ημερομηνίας παράδοσης ή της
παράτασης αυτής τις συμβατικές υπηρεσίες, το Υπουργείο κηρύσσει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
8. Επίσης, το Υπουργείο έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο με απόφασή του, ύστερα από
γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης, αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης, επιβάλλοντας αθροιστικά ή
διαζευκτικά τις κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις περί Κρατικών Προμηθειών.
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του Υπουργείου.
10. 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.
11. Η Αναθέτουσα Αρχή κηρύσσει έκπτωτο τον Ανάδοχο στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της
σύμβασης συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Ν.3310/05 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3414/05 και με τις συνέπειες που αναφέρονται στον νόμο αυτό.
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