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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  

 

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022 

1. Εισαγωγή 

1.1. Στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αλλά και για την ταχεία 

υλοποίηση των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που εντάσσονται από την 

αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβάσεων 

Στρατηγικής Σημασίας του ν. 4799/2021 (Α’ 78), το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο») ανέλαβε πρόσφατα 

κεντρικό ρόλο στην ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών, καθώς 

και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας που 

του ανατίθενται από την αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή. Το Πρόγραμμα στοχεύει 

στην αξιολόγηση, ιεράρχηση και έγκριση έργων στρατηγικής σημασίας σε εθνικό 

επίπεδο και συντονίζεται από την Προεδρία της Κυβέρνησης. Προς τούτο, με την 

παρ. 1 του άρθρου 102 του v. 4804/2021 συμπληρώθηκε και ο κατά την παρ. 1 του 

άρθρου 1 του v. 3986/2011 (Α’ 152) σκοπός του ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να 

περιλαμβάνει και τον παραπάνω ρόλο.  

Το Ταμείο είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο  με το 

άρθρο 1 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), αποτελεί άμεση θυγατρική εταιρεία της 

ανώνυμης εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ 

Α.Ε.) και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας, αρ. 6, ΤΚ 10562, κωδικός 

NUTS EL303. Σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν. 3986/2011, για την άσκηση των 

ανωτέρω αρμοδιοτήτων από το Ταμείο, στο ΤΑΙΠΕΔ δημιουργήθηκε η Μονάδα 
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Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – «PPF») η οποία 

αναλαμβάνει την ωρίμανση Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, τη διενέργεια των 

διαγωνισμών, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των ανωτέρω 

συμβάσεων. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας αποτελεί διακριτό 

λειτουργικό κλάδο δραστηριότητας του ΤΑΙΠΕΔ και λειτουργεί ως διακριτή 

λογιστική μονάδα. Μέσω αυτής το ΤΑΙΠΕΔ ενεργεί κατ’ εντολή, για λογαριασμό 

και στο όνομα του εκάστοτε Δικαιούχου του Προγράμματος. 

Σε συνέχεια της από 08.11.2021 συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής 

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (υπ’ αρ. 2679/27.12.2021 απόφαση), ήδη 

ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες των άρθρων 130 του ν. 4799/2021 και 1 παρ. 1 περ. 

β. και 5Β του ν. 3986/2011 στο ΤΑΙΠΕΔ για δεκαεννέα (19) Συμβάσεις Στρατηγικής 

Σημασίας, μεταξύ των οποίων και η Δράση της χρηματοδοτικής ενίσχυσης των 

νέων βιομηχανικών πάρκων («ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – RRF 16634») 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (στο εξής το «Έργο»). Ειδικότερα, το Ταμείο 

λειτουργεί κατ’ εντολή, στο όνομα και για λογαριασμό του Δικαιούχου του 

ανωτέρω Έργου και είναι αρμόδιο για την ωρίμανση του Έργου, τη διενέργεια των 

διαγωνιστικών διαδικασιών και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των 

συμβάσεων υλοποίησης του Έργου, όπως οι ανωτέρω αρμοδιότητες 

εξειδικεύονται με τη σύμβαση μεταξύ Ταμείου και Δικαιούχου, που συνάπτεται 

σύμφωνα με το άρθρο 5Β του ν. 3986/2011. 

Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –

NextGenerationEU. 

1.2. Το Ταμείο, με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν: 

1) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας (L 57/17), 

2) το εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», 

3) την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
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Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 

σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας, 

4) την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1), 

5) την Οδηγία (ΕΕ) 2014/24 της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες 

προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L 94/65), 

6)  τα άρθρα 1 παρ. 1 περ. β, 5Β και 8 παρ. 4 και 6 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), 

7) τα άρθρα 126 έως και 130  του Μέρους Δ’ του ν. 4799/2021 (Α΄ 78), 

8) την απόφαση με αρ. 2679/27.12.2021 (πρακτικό της από 08.11.2021 

συνεδρίασης) της Κυβερνητικής Επιτροπής Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 

σύμφωνα με την οποία η Δράση με κωδικό 16634 «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», 

αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων εντάχθηκε στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας και το ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε αρμόδιο για την 

ωρίμανση, τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών και την 

παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων του Έργου καθώς και 

φορέας υλοποίησης αυτού, σύμφωνα και για τις ανάγκες του κανονιστικού 

πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,  και ιδίως του 

Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και έργων του , 

9) την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498), 

10) την υπ’ αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Διοικητή της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) 

περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 

Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126/ΕΞ 

2021/28.9.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 απόφαση του 

Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-

Υ3Μ) και ισχύει, 
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11) τον Κανονισμό Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ 

(εφεξής ο «Κανονισμός Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ»), όπως τροποποιήθηκε και 

κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 2/16128/0025/19.02.2014 απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και ισχύει (Β΄ 476), 

12) την υπ’ αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498/29.9.2021).  

13) το Τεχνικό Δελτίο Έργου της δράσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» με κωδικό 16634, 

το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ στις 20.01.2022,  

14) την υπ' αριθμ. 17783 ΕΞ 2022 /10.02.2022 «Ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα 

Βιομηχανικά Πάρκα» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162019) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ : Ψ6ΩΛΗ-ΥΓ7). 

15) την με α.π. 18237 ΕΞ 2022 / 10.02.2022 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών 

16) την από 13.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ  

διεξάγει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ, ανοικτό διαγωνισμό για την 

επιλογή εξειδικευμένου και έμπειρου συμβούλου (στο εξής ο «Σύμβουλος») και την 

ανάθεση σε αυτόν σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο οποίος θα συνδράμει το Ταμείο 

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του σε σχέση με το Έργο και θα παρέχει τεχνική 

υποστήριξη για την υλοποίηση αυτού. 

2. Σύντομη περιγραφή του Έργου - Αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου  

2.1 Το Έργο 

Η Δράση με κωδικό 16634 και τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», που 

περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 

αφορά στην παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης για: 

1) την ίδρυση νέων εγκαταστάσεων βιομηχανικών πάρκων νέου τύπου,  

2) την επέκταση και αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων 

προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η 
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προσαρμογή στην στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» - “Industry 4.0” (με 

σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές 

δικτύου 5G και υπερύψηλου εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης 

ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας), και 

3) τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε τεχνολογικά έξυπνα, 

περιβαλλοντικά βιώσιμα και καινοτόμα βιομηχανικά πάρκα. 

Το Έργο  αναμένεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών Πάρκων, την 

επέκταση και αναβάθμιση υφιστάμενων Βιομηχανικών Πάρκων και την οργάνωση 

άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων υπό το πρίσμα της τήρησης των 

προϋποθέσεων για την «πράσινη» και «ψηφιακή» μετάβαση της μεταποιητικής 

δραστηριότητας και του μετασχηματισμού του ρόλου των Βιομηχανικών 

Περιοχών. Προβλέπεται η δημιουργία, αναβάθμιση και εξυγίανση περίπου εννέα 

(9) βιομηχανικών πάρκων σε όλη την ελληνική επικράτεια και η ενίσχυση του 

ThessINTEC. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος 

αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση, μέσω της 

δημιουργίας σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων στα εν λόγω πάρκα 

επιχειρήσεων. Τα νέα βιομηχανικά πάρκα θα είναι προσανατολισμένα στην 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας κατά τη Βιομηχανία 4.0 

- Industry 4.0. Επιπρόσθετα, το Έργο προβλέπεται να επιδράσει θετικά στην 

επίτευξη των ενωσιακών και εθνικών στόχων για το κλίμα και το περιβάλλον. 

Το Έργο επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε:  

α) υποδομές για την ίδρυση νέου τύπου «έξυπνων» βιομηχανικών περιοχών 

(συμπεριλαμβάνεται και το κόστος απόκτησης γης με βάση τους περιορισμούς 

που θα εξειδικευθούν στην προκήρυξη του προγράμματος), β) υποδομές για τη 

χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γ) υποδομές ορθής και βιώσιμης 

διαχείρισης των υδάτινων πόρων, δ) υποδομές ορθής και βιώσιμης διαχείρισης 

των αποβλήτων και ιδίως των υγρών αποβλήτων  και ε) υποδομές για την 

προαγωγή της ηλεκτροκίνησης ζ) την αποκατάσταση βιομηχανικών περιοχών και 

μολυσμένων εδαφών.  

Η κατασκευή των νέων κτιρίων θα συμμορφώνεται με την απαίτηση για 
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πρωτογενή ενεργειακή ζήτηση, η οποία είναι τουλάχιστον κατά 20 % χαμηλότερη 

από την απαίτηση ΚΣΜΚΕ (κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, 

εθνικές οδηγίες). Στην περίπτωση κατασκευής μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, 

το έργο θα έχει μηδενική καθαρή κατανάλωση ενέργειας ή στην περίπτωση 

αναβάθμισης μονάδων επεξεργασίας λυμάτων θα οδηγεί σε μειωμένη μέση 

κατανάλωση ενέργειας κατά τουλάχιστον 10 % (αποκλειστικά με μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης και όχι με αλλαγές υλικών ή αλλαγές στο φορτίο). Οι 

επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση θα συνάδουν με την οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 και 

θα αφορούν εναλλακτικά καύσιμα.  

Για να διασφαλιστεί ότι το έργο συμμορφώνεται με τις τεχνικές οδηγίες σχετικά 

με την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 

58/01), τα κριτήρια επιλεξιμότητας που θα περιλαμβάνονται στην πρόσκληση 

υποβολής προτάσεων θα αποκλείουν τις εξής δραστηριότητες: i) δραστηριότητες 

που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταγενέστερης χρήσης (Εξαιρουμένων των έργων που αφορούν στην παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών υποδομών 

μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου που πληρούν τους όρους που 

καθορίζονται στο παράρτημα III των τεχνικών οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή 

της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης») ii) δραστηριότητες στο 

πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ) 

επιτυγχάνοντας εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες 

από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς· iii) δραστηριότητες που σχετίζονται με 

χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής 

– βιολογικής επεξεργασίας· και iv) δραστηριότητες κατά τις οποίες η 

μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Βάσει των 

κριτηρίων επιλογής θα πρέπει επιπλέον να επιλέγονται μόνο οι δραστηριότητες 

που συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 

νομοθεσία. 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δημόσια δαπάνη του Έργου ανέρχεται έως του 

ποσού των εκατό εκατομμύριων (100.000.000,00) ευρώ, η οποία θα καταβληθεί 

από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή επιχορήγησης, ενώ 

ισόποση συμμετοχή αναμένεται να καταβληθεί από τον ιδιωτικό τομέα. Το Έργο 

έχει σχεδιασθεί να προκηρυχθεί το πρώτο τρίμηνο του 2022 και η υλοποίησή του 

αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025. 
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Φορέας υλοποίησης του Έργου είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ. Υπουργείο 

Ευθύνης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Το Έργο θα εκκινήσει με τη δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

για βιομηχανικά πάρκα και θα υλοποιηθεί με βάση σχετικό οδηγό εφαρμογής, 

όπου θα περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες 

σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προγράμματος (υποβολή, αξιολόγηση, 

υλοποίηση, παρακολούθηση και έλεγχος, ολοκλήρωση επενδυτικού σχεδίου), 

ενώ παράλληλα θα προσδιορίζονται με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια, μεταξύ 

άλλων, οι όροι και προϋποθέσεις λήψης κρατικής ενίσχυσης, οι κατηγορίες των 

επιλέξιμων δαπανών, το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής όσον αφορά τις κρατικές 

ενισχύσεις, η διοικητική διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της πορείας 

υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

τηρούνται οι προβλέψεις του νομοθετικού πλαισίου για τις βιομηχανικές 

περιοχές, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.  

Περισσότερες πληροφορίες για το Έργο είναι διαθέσιμες δωρεάν στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας και στον αναρτημένο σε αυτή Παράρτημα της από 13 Ιουλίου 

2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την 

έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την 

Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

2.2 Αντικείμενο των υπηρεσιών του Συμβούλου 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες Συμβούλου (εφεξής οι «Υπηρεσίες») αφορούν στην 

υποστήριξη και στην παροχή συμβουλών για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

την παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ειδικότερα, αντικείμενο της 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών στη σύναψη της οποίας κατατείνει ο παρών 

διαγωνισμός, αποτελεί: 

α)  η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχεδιασμού και σύνταξης της 

πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα και του οδηγού του 

Έργου, και 

β)  η υποστήριξη στις ενέργειες υλοποίησης και παρακολούθησης του Έργου 

https://greece20.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
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(Help Desk, αξιολόγηση, κτλ.). 

Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναμένεται κατά την παροχή των υπηρεσιών του να 

συνεργαστεί στενά με την ομάδα έργου των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ με τυχόν 

λοιπούς συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ για το συγκεκριμένο Έργο, καθώς και με κάθε 

άλλο εμπλεκόμενο φορέα του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα φορέα ή της 

Γενικής Κυβέρνησης, ιδίως δε της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρασχεθούν σε δύο (2) διακριτές 

φάσεις:  

Κατά την 1η Φάση, στο αντικείμενο των Υπηρεσιών του Συμβούλου 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

▪ ο σχεδιασμός του Έργου και της σύνταξη της πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για βιομηχανικά πάρκα, 

▪ η προετοιμασία του οδηγού του Έργου, 

▪ ο προσδιορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων και των παραμέτρων 

υλοποίησης του Έργου (δικαιούχοι, επιλέξιμες δαπάνες, διάρκεια 

υλοποίησης, χρονικές προθεσμίες, βαθμός ωριμότητας, κριτήρια και 

διαδικασία αξιολόγησης κλπ.)  

▪ η προετοιμασία και ο συντονισμός, από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, όλων των 

απαιτούμενων διαδικασιών για τη δημοσίευση της πρόσκλησης από την 

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την εκκίνηση της υλοποίησης του Έργου, 

▪ η συμμετοχή στη διαβούλευση που θα πραγματοποιηθεί με τους φορείς της 

αγοράς για την οριστικοποίηση του σχεδίου της πρόσκλησης, και  

▪ η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων δικαιούχων, που θα υποβληθούν 

σε ανταπόκριση στην οικεία πρόσκληση. 

Κατά τη 2η Φάση, στο αντικείμενο των Υπηρεσιών του Συμβούλου 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

▪ η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επενδυτών (Help desk), 
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▪ η υποστήριξη κατά τη διαδικασία υποδοχής, αξιολόγησης και έγκρισης κάθε 

αίτησης λήψης χρηματοδότησης, καθώς και κατά τη διαδικασία 

παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, 

▪ η υποστήριξη για την εισαγωγή στοιχείων σε πληροφοριακά συστήματα, 

▪ η εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων ηλεκτρονικής παρακολούθησης που θα 

προκύψουν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και το 

κανονιστικό πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

Οι ανωτέρω Υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου θα παρέχονται και αναφορικά με 

το έργο του ThessINTEC που περιλαμβάνεται στη Δράση «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ – RRF 16634». 

Οι παρεχόμενες Υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPVs):  

71356300-1 - Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 

71621000-7  - Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών 

73220000-0 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 

Τόπος παροχής των Υπηρεσιών είναι η έδρα του ΤΑΙΠΕΔ, η έδρα της Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλατεία 

Κάνιγγος, TK 10181, Αθήνα, Κωδικός NUTS EL303 - Κεντρικός Τομέας Αθηνών) και 

η έδρα του Αναδόχου. 

3. Διάρκεια, εκτιμώμενη αξία και χρηματοδότηση 

3.1 Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την υπογραφή 

της. Το Ταμείο διατηρεί δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δίχως αύξηση του 

συνολικού οικονομικού συμβατικού αντικειμένου έως επιπλέον εννέα (9) μήνες, 

το οποίο δύναται να ενεργοποιηθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός της διάρκειας της 

σύμβασης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αναθέσεων ΤΑΙΠΕΔ. 

3.2 Το Έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία για τις Υπηρεσίες του Συμβούλου  για 

όλη τη διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου 
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εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (€ 1.165.000) συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, ήτοι εννιακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (€ 940.000) μη 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ΦΠΑ ύψους διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 

Ευρώ (€ 225.000). Ο ανωτέρω προϋπολογισμός αποτελεί το ανώτατο όριο της 

οικονομικής προσφοράς και της αμοιβής του Συμβούλου.  

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Κριτήρια Επιλογής – Αποδεικτικά μέσα 

Οι Ενδιαφερόμενοι κατά την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να 

διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα και να αποδεικνύουν την διάθεσή τους με την 

υποβολή των κατωτέρω Φακέλων Α, Β, Γ και Δ με το κατωτέρω περιεχόμενο επί 

ποινή απόρριψης της προσφοράς τους: 

4.1. Νομιμοποίηση - Δικαίωμα Συμμετοχής - Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

(Προηγούμενη Σχετική Εμπειρία και Εξειδίκευση) – Χρηματοοικονομική 

Επάρκεια – Πιστοποιητικά και Εγγυήσεις (ΦΑΚΕΛΟΣ Α):  

4.1.1. Ο ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄ θα πρέπει να περιέχει: 

1. Αίτηση συμμετοχής, στην οποία ο Ενδιαφερόμενος αναφέρει τα στοιχεία του 

(πλήρη επωνυμία, Α.Φ.Μ., έδρα, τηλέφωνο, e-mail), τον νόμιμο εκπρόσωπό του, 

τον αντίκλητό του και τα πλήρη στοιχεία του (ΑΔΤ ή διαβατηρίου, ΑΦΜ, 

διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) και ότι αποδέχεται τον ηλεκτρονικό τρόπο 

επικοινωνίας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα 

δηλώνει ως διεύθυνση επικοινωνίας του. Η Αίτηση υπογράφεται ψηφιακά, από 

το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Ενδιαφερόμενου. Σε 

περίπτωση ενώσεων προσώπων ή κοινοπραξιών θα αναγράφονται τα μέλη της 

ένωσης / κοινοπραξίας και τα ανωτέρω στοιχεία για όλα τα μέλη τους σε κοινή 

Αίτηση Συμμετοχής που υπογράφεται είτε από τον κοινό εκπρόσωπό τους είτε 

συνυπογράφεται από όλα τα μέλη ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 από τον Ενδιαφερόμενο ή τα μέλη της 

ένωσης/σύμπραξης ή κοινοπραξίας (ουσιωδώς κατά το υπόδειγμα 1 στο 

Παράρτημα VI Υποδείγματα) με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται την 

νομιμότητα των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και ότι θα συμμορφώνονται με 

τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού 

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει νομοθετικού και 
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κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως του 

Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Οικονομικών - Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν.  

3. Κατάλογο περιεχομένων των Φακέλων Α, Β, Γ και Δ. 

Ο Ενδιαφερόμενος που υποβάλλει με την προσφορά του στοιχεία και 

πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 

συνυποψήφιους θα έθιγε έννομα συμφέροντά του, υποχρεούται να σημειώνει 

στον κατάλογο δικαιολογητικών του ΦΑΚΕΛΟΥ Α΄ τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.  

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

  Τα έγγραφα νομιμοποίησης του Ενδιαφερόμενου είναι τα εξής:  

Α. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:  

1. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Α.Ε.:  

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του μαζί με 

γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα στοιχεία 

του ΓΕΜΗ.  

β. Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με 

την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.  

γ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών Γ.Σ. σχετικά με τη συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ.  

δ. Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με 

το οποίο παρέχεται έγκριση συμμετοχής στον παρόντα ανοικτό διαγωνισμό 

προκειμένου να αναληφθεί η σύμβαση, στο οποία θα καθορίζεται και το πρόσωπο 

(ή πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος 

κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 
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διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

2. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ε.Π.Ε.:  

α. Φύλλα Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στα οποία δημοσιεύτηκε το τελευταίο 

κωδικοποιημένο Καταστατικό της Ε.Π.Ε. καθώς και τυχόν τροποποίησή του μαζί 

με γενικό πιστοποιητικό μη μεταβολών από το ΓΕΜΗ έκτοτε ή αντίστοιχα στοιχεία 

του ΓΕΜΗ.  

β. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία παρέχεται έγκριση συμμετοχής 

στο διαγωνισμό προκειμένου να αναληφθεί η σύμβαση και καθορίζεται το 

πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και 

ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν 

σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

3. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι Ι.Κ.Ε.: 

α. Πράξη σύστασης της εταιρείας.   

β. Βεβαίωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕ.Μ.Η.) περί κατάθεσης του 

Καταστατικού και των τυχόν τροποποιήσεών του που έγιναν μετά την έκδοση 

αυτού. 

γ. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, με την οποία παρέχεται έγκριση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό, προκειμένου να αναληφθεί η δημοπρατούμενη 

σύμβαση παροχής υπηρεσιών και καθορίζεται το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που 

εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος κάτοικος Αθηνών, 

ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του 

διαγωνισμού.  

4. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι προσωπική εταιρεία (ΟΕ ή ΕΕ):  

α. Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή συμφωνητικού σύστασης και των τυχόν 

τροποποιήσεών του με βεβαίωση του ΓΕΜΗ περί εταιρικών μεταβολών ή 

αντίστοιχα στοιχεία από το ΓΕΜΗ.  

β. Έγκρισή του διαχειριστή ή των διαχειριστών που καθορίζει το πρόσωπο (ή τα 

πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά και ο αντίκλητος 

κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 
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διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

5. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι συνεταιρισμός:  

α) Πράξη σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής καθώς και αποδεικτικά 

δημοσίευσης.  

β) Επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με 

την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου.  

γ) Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών σχετικά με τη συγκρότηση του 

Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα.  

δ) Επικυρωμένο απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, με το οποίο 

παρέχεται έγκριση συμμετοχής στο διαγωνισμό, προκειμένου να αναληφθεί η 

δημοπρατούμενη σύμβαση, στο οποίο θα καθορίζεται και το πρόσωπο (ή 

πρόσωπα) που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, και ο αντίκλητος 

κάτοικος Αθηνών, ώστε να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη 

διεξαγωγή του διαγωνισμού.  

6. Όταν ο Ενδιαφερόμενος είναι φυσικό πρόσωπο και δεν καταθέτει 

αυτοπροσώπως την προσφορά, υποβάλλεται εξουσιοδότηση, με θεώρηση από 

την αρμόδια αρχή του γνησίου της υπογραφής, για την εκπροσώπησή του και τον 

ορισμό του αντικλήτου του, κατοίκου Αθηνών που εξουσιοδοτείται να 

παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα, ανεξαρτήτως της φύσης του νομικού προσώπου, θα 

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. Για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις:  

1. Υποβάλλονται ανάλογα πιστοποιητικά με εκείνα των ελληνικών επιχειρήσεων 

για τη σύσταση της εταιρείας, συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 
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κ.λπ., κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους, και εφόσον δεν 

προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ή ισοδύναμη δήλωση κατά το 

δίκαιο της χώρας τους, του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται 

τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του 

οικονομικού φορέα. Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον 

έχουν συνταχθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης.  

Από τα ανωτέρω έγγραφα, ανεξαρτήτως της φύσης του νομικού προσώπου, θα 

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. 

2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το 

καταστατικό του, για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό, στην οποία 

θα καθορίζεται επίσης και το πρόσωπο ή πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να 

υπογράψουν την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος, κάτοικος Αθηνών που 

εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με τη διεξαγωγή 

του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από τις 

αρμόδιες Αρχές της Χώρας που έχει έδρα ο οικονομικός φορέας.  

Γ. Στην περίπτωση υποβολής προσφορών από ενώσεις / κοινοπραξίες, η ένωση / 

κοινοπραξία θα υποβάλει επιπλέον των ανωτέρω νομιμοποιητικών εγγράφων για 

κάθε μέλος της και:  

α) Νομίμως επικυρωμένη δήλωση συνυπευθυνότητας των οικονομικών φορέων 

που μετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία, με την οποία θα δηλώνεται ότι οι εν 

λόγω οικονομικοί φορείς συνέστησαν την  κοινοπραξία ή συμπράττουν σε ένωση 

για να αναλάβουν την εν προκειμένω δημοπρατούμενη σύμβαση από κοινού και 

ότι δηλώνουν ότι ενέχονται και ευθύνονται έναντι του Ταμείου σχετικά με τη 

συμμετοχή τους στο διαγωνισμό και στην εκτέλεση της σύμβασης, ενιαία, 

αδιαίρετα και εις ολόκληρον.  

β) Το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της 

ένωσης / κοινοπραξίας, με θεώρηση του γνησίου των υπογραφών ή σχετικό 
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προσύμφωνο ή επικυρωμένο αντίγραφο προσυμφώνου, στο οποίο θα φαίνονται 

η επωνυμία, η έδρα, ο κοινός εκπρόσωπος και τα ποσοστά συμμετοχής κάθε 

μέλους και θα ορίζεται αντίκλητος - κάτοικος Αθηνών. 

4.1.2 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών ή 

κοινοπραξίες που είναι εγκατεστημένα α) σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε 

τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΣΔΣ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ευρωπαϊκή 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 Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 

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

κοινοπραξίας. Δεν απαιτείται από τις ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση 

αναδειχθεί προτιμητέος ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που 

να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού αριθμού φορολογικού μητρώου 

για την ένωση. Μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί παράλληλα να 

υποβάλλει και μεμονωμένη προσφορά ή να είναι ταυτόχρονα και μέλος άλλης 

ένωσης ή κοινοπραξίας ή να δανείζει εμπειρία σε άλλο Ενδιαφερόμενο (και το 

αντίστροφο) ή να δηλώνεται ως υπεργολάβος άλλου Ενδιαφερόμενου.  

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσοτέρων Ενδιαφερόμενων από τον ίδιο 

εκπρόσωπο. 

Η ένωση ή κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, τα 

έγγραφα της οποίας υπογράφονται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από κοινό εκπρόσωπό τους 

εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της. Στην προσφορά απαραιτήτως προσδιορίζεται 

η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας, καθώς και ο κοινός 

εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται στην 
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Αίτηση Συμμετοχής και στο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

4.1.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Ι. Κάθε Ενδιαφερόμενος αποκλείεται από τη συμμετοχή στον παρόντα 

διαγωνισμό, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης 

οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας) ένας από τους λόγους των παρακάτω 

περιπτώσεων:  

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους, οι οποίοι αναφέρονται στις παραγράφους 1 - 2 του 

Άρθρου 57 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για 

την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),  

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, 

σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

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

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο 

εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α 

(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 

(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής - 

μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,  

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια 

των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του 

ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 

παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση 

κ.λπ.), 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με 
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υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του 

Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον 

ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 

Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση 

της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση 

της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού 

Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 

2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 

και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης - πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα 

(εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
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εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες 

(ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις 

νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.  

Για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς η υποχρέωση του παρόντος όρου 

αφορά τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τους νομίμους εκπροσώπους τους με βάση το 

καταστατικό τους. 

2. Αποκλείεται από την συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό οποιοσδήποτε 

οικονομικός φορέας, εάν το Ταμείο:  

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό 

έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή 

την εθνική νομοθεσία ή  

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης.  

Αν ο οικονομικός φορέας της παρ. 2 είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 

του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  

Οι υποχρεώσεις των περ. α) και β) θεωρείται ότι δεν 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 
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Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Οι περ. α) και β) της παρ. 2 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.  

3. Κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως 

δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος δεν εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 1 και 2. Κατ’ εξαίρεση δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 2, όταν ο 

αποκλεισμός είναι σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων 

ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 

Ενδιαφερόμενος 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 παραπάνω παρ. 2, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4. Το Ταμείο αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 

τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, όταν 

αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού, είτε 

πριν, είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 

2.  

 

5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στις παραγράφους 1 και 2 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 

αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, 

παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή 

από Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου μετά από εισήγηση της Επιτροπής 

Αξιολόγησης, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 

φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με την σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 

περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης 

αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από 

την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης σύμβασης 
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παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 

περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – 

μέλος, στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

6. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί αρμοδίως με διοικητική πράξη 

ημεδαπής αρχής η ποινή του αποκλεισμού από διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας 

σύμβασης αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης. 

7. Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παρ. 1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) 

έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

8. Αποκλείεται επίσης οικονομικός φορέας που τελεί σε κατάσταση σύγκρουσης 

συμφερόντων με το ΤΑΙΠΕΔ ή τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων  κατά την έννοια του άρθρου 24 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 και η σύγκρουση δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα. 

ΙΙ. Σε συμμόρφωση με τα ανωτέρω ο Ενδιαφερόμενος υποβάλλει με τον ΦΑΚΕΛΟ 

Α΄ το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα 

IV), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

1599/1986 (Α΄75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των 

πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι 

ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις του παρόντος άρθρου,  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί με την 

παρούσα.  

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι 

δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

Ενδιαφερόμενου η απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο 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 

Ενδιαφερόμενου για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται ο 

νόμιμος εκπρόσωπός του, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
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αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 

Ενδιαφερόμενου για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να 

ζητηθεί από τους Ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά του σταδίου κατακύρωσης, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή 

περισσότερων τρίτων φορέων υποβάλλει μαζί με το δικό του Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης, για κάθε φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, το 

οποίο υπογράφεται αντίστοιχα από τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο 

του τρίτου φορέα. 

4.1.4 Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα  

4.1.4. Α Ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις για τους Ενδιαφερομένους  (ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄):  

4.1.4.Α1. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εμπειρία στην υλοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων (4) έργων, κατά τη διάρκεια των 

τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (2018, 2019, 2020, 2021), τα οποία να έχουν 

αθροιστικά προϋπολογισμό τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 

500.000,00) χωρίς ΦΠΑ και αθροιστικά να καλύπτουν τα ακόλουθα αντικείμενα: 

▪ Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων 

(Business Plan) σε φορείς ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων με 

αθροιστικό προϋπολογισμό (των επιχειρηματικών σχεδίων) άνω των € 

100 εκ. 

▪ Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ή / και λειτουργία Γραφείου 

Υποστήριξης (PMO) προγραμμάτων, έργων, μεταρρυθμίσεων ή / και 

επιχειρησιακών διαδικασιών Δημόσιου ή / και Ιδιωτικού Φορέα 
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▪ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης στη διαδικασία 

κοινοποίησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρων κρατικής ενίσχυσης 

που αφορούν έργα και προγράμματα δημοσίων και ιδιωτικών φορέων. 

4.1.4.Α2.  Προς απόδειξη της παραπάνω τεχνικής ικανότητας η προσφορά 

(ΦΑΚΕΛΟΣ Α΄) θα πρέπει να περιέχει:  

1) Κατάλογο (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα V Πίνακας Εκτελεσθεισών 

Συμβάσεων) με τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα στα οποία ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας έχει συμμετάσχει στα τελευταία τέσσερα (4) έτη (2018, 2019, 

2020, 2021) συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων 

ευρώ (€ 500.000,00) χωρίς ΦΠΑ που αφορούν αθροιστικά τα παραπάνω 

αντικείμενα, με επαρκή περιγραφή του τίτλου και αντικειμένου των έργων και των 

καθηκόντων που ανέλαβε και έφερε σε πέρας ο υποψήφιος. Σε περίπτωση που 

υποβληθεί προσφορά από ένωση προσώπων, κάθε μέλος αυτής πρέπει να 

αναφέρει στον ΦΑΚΕΛΟ Α’ χωριστά τα έργα στα οποία έχει συμμετάσχει.  

2) Αντίγραφα συμβάσεων (και των συμβατικών τευχών αν είναι αναγκαία για την 

απόδειξη) ή/και τιμολόγια παροχής υπηρεσιών που αφορούν έργα που 

ικανοποιούν την παραπάνω ζητούμενη τεχνική ικανότητα και περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο της ανωτέρω περ. 1). 

Ή/και Έγγραφο των εργοδοτών των παραπάνω συμβάσεων, που πιστοποιούν την 

παραλαβή των υπηρεσιών και την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 

συμβάσεων που ικανοποιούν την παραπάνω ζητούμενη τεχνική ικανότητα. 

Σε περίπτωση συμμετοχής του Ενδιαφερόμενου στην εκτέλεση σύμβασης με 

μεικτό αντικείμενο, πρέπει να αναφέρεται και να αποδεικνύεται ότι ο 

Ενδιαφερόμενος εκπόνησε αυτοδύναμα το φυσικό αντικείμενο της παρ. 4.1.4.Α1. 

της παρούσας. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή τα μέλη της υποψήφιας ένωσης 

προσώπων/κοινοπραξίας έχουν εκτελέσει τα επικαλούμενα έργα ως μέλη 

προηγούμενης ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας ή ως υπεργολάβοι αναδόχου, 

δύναται να επικαλεστούν τα σχετικά έργα για την απόδειξη της τεχνικής 

ικανότητας της παρούσας παραγράφου μόνο ως προς το ποσοστό συμμετοχής 

τους στην ένωση/ κοινοπραξία ή κατά το τμήμα που πράγματι εκτέλεσαν, 
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αντίστοιχα προσκομίζοντας τα ανωτέρω στοιχεία απόδειξης του ποσοστού 

συμμετοχής ή τμήματος που εκτέλεσαν. Όσοι εκτέλεσαν τμήμα σύμβασης ως 

υπεργολάβοι προσκομίζουν επιπλέον των ανωτέρω και το συμφωνητικό 

υπεργολαβίας. 

4.1.4.Β. Ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις ως προς την Ομάδα Έργου για τους 

Ενδιαφερόμενους:  

4.1.4.Β1. Ομάδα Έργου: Η προσφορά περιέχει υποχρεωτικά την σύνθεση της 

Ομάδας Έργου και τη δομή αυτής, περιλαμβανομένης της προηγούμενης σχετικής 

εμπειρίας και εξειδίκευσης εκάστου των μελών της Ομάδας που θα χειριστούν τις 

Υπηρεσίες του Συμβούλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4.1 ανωτέρω. Η 

Ομάδα Έργου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από τα ακόλουθα μέλη:  

4.1.4.1. Έναν (1) υπεύθυνο έργου που θα έχει τη συνολική ευθύνη της 

υλοποίησης των Υπηρεσιών, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό τίτλο πανεπιστημιακού τομέα της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των οικονομικών ή της διοίκησης 

επιχειρήσεων,  

(β) τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία και 

δεκαετή (10ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε φορείς του Δημόσιου Τομέα ή της Γενικής Κυβέρνησης ή σε 

δημόσια νομικά πρόσωπα του εκτός των ανωτέρω τομέων σε θέματα σχεδιασμού 

έργων και διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, 

και  

(γ) επαγγελματική εμπειρία ως υπεύθυνος έργου σε τουλάχιστον τρία (3) έργα 

που αφορούν αθροιστικά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

γα) Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 

(Business Plan) για Επιχειρηματικό Πάρκο με προϋπολογισμό άνω των € 100 εκ. 

γβ) Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων 

και μεταρρυθμίσεων του Δημοσίου Τομέα για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. 

γγ) Υποστήριξη δημοσίων φορέων στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και στη 
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διενέργεια διαγωνισμών ανάθεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων ή Συμπράξεων 

Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 

4.1.4.2. Έναν (1) αναπληρωτή υπεύθυνο έργου που θα συμπληρώνει τον ρόλο 

του Υπεύθυνου των Υπηρεσιών και θα τον αναπληρώνει σε περιπτώσεις απουσίας 

ή κωλύματος αυτού, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στον τομέα των οικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων,  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία και τουλάχιστον 

πενταετή (5ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών σε φορείς Δημόσιου Τομέα ή της Γενικής Κυβέρνησης ή σε δημόσια 

νομικά πρόσωπα του εκτός των ανωτέρω τομέων σε θέματα σχεδιασμού έργων 

και διαχείρισης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, και  

(γ) επαγγελματική εμπειρία ως υπεύθυνος έργου σε τουλάχιστον δύο (2) έργα που 

αφορούν αθροιστικά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

γα) Παροχή τεχνικής υποστήριξης στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου 

(Business Plan) για Επιχειρηματικό Πάρκο με προϋπολογισμό άνω των € 100 εκ. 

γβ) Υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής στην Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων 

και μεταρρυθμίσεων του Δημοσίου Τομέα για την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 

4.1.4.3. Έναν (1) σύμβουλο σχεδιασμού και απλοποίησης διαδικασιών που θα 

αναλάβει την παρακολούθηση και τον συντονισμό των ενεργειών σχεδιασμού των 

επιμέρους διαδικασιών και εργαλείων παροχής τεχνικής υποστήριξης κατά την 

παροχή των Υπηρεσιών, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά: 

(α) τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και  

(γ) τουλάχιστον πενταετή (5ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον 

δύο (2) έργα που να αφορούν αθροιστικά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

γα) Διοίκηση ή / και παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης έργων σχεδιασμού 

ή / και απλοποίησης διαδικασιών  
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γβ) Σχεδιασμός ή / και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών  

γγ) Λειτουργικός ή / και οργανωτικός ανασχεδιασμός δημόσιων φορέων ή 

ιδιωτικών φορέων. 

4.1.4.4. Δύο (2) συμβούλους σχεδιασμού και απλοποίησης διαδικασιών που 

θα αναλάβουν τον σχεδιασμό των επιμέρους διαδικασιών και εργαλείων παροχής 

τεχνικής υποστήριξης κατά την παροχή των Υπηρεσιών Συμβούλου, ο οποίος 

απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) τίτλο σπουδών πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και  

(γ) τουλάχιστον διετή (2ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο 

(2) έργα που να αφορούν αθροιστικά τα ακόλουθα αντικείμενα: 

γα) Σχεδιασμός ή / και βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών  

γβ) Λειτουργικός ή / και οργανωτικός ανασχεδιασμός φορέων δημοσίου ή 

ιδιωτικών φορέων 

4.1.4.5. Έναν (1) υπεύθυνο Γραφείου Υποστήριξης (PMO) που θα έχει την 

ευθύνη για την οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση της παροχής 

των Υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης (PMO), ο 

οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης στον τομέα των οικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων,  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και 

(γ) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα που αφορούν την 

παροχή υπηρεσιών γραφείου υποστήριξης (PMO). 

4.1.4.6. Έναν (1) σύμβουλο συγχρηματοδοτούμενων έργων που θα αναλάβει 

την υποστήριξη των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του Έργου, ο οποίος 

απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των 
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οικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων,  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και  

(γ) τουλάχιστον πενταετή (5ετή) ειδική εμπειρία στη διαχείριση έργων 

συγχρηματοδοτούμενων από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους (π.χ. δράσεις 

συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ ή / και τους αναπτυξιακούς νόμους). 

4.1.4.7. Ένα (1) σύμβουλο με ειδική εμπειρία στον τομέα των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και υποδομών που θα αναλάβει την ευθύνη για 

την τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των απαραίτητων ενεργειών κατάρτισης 

των απαιτούμενων προκηρύξεων/προσκλήσεων, διενέργειας διαγωνισμών και 

ανάθεσης συγχρηματοδοτούμενων έργων και υποδομών, ο οποίος απαιτείται να 

διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα των 

οικονομικών ή της διοίκησης επιχειρήσεων, και  

(β) τουλάχιστον δεκαετή (10ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και  

(γ) τουλάχιστον πενταετή (5ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε 

συγχρηματοδοτούμενα έργα και υποδομές.  

4.1.4.8. Ένα (1) νομικό σύμβουλο, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο τμήματος νομικής σχολής νομίμως αναγνωρισμένο και μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών στο δημόσιο δίκαιο, και  

(β) τουλάχιστον δωδεκαετή (12ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και 

(γ) τουλάχιστον πενταετή (5ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη νομική 

υποστήριξη φορέων (διαχειριστικών αρχών κ.λπ.) σε σχέση με τη χρηματοδότηση, 

υλοποίηση, διαχείριση και έλεγχο έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.1.4.9. Ένα (1) νομικό σύμβουλο, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο τμήματος νομικής σχολής νομίμως αναγνωρισμένο, 

(β) τουλάχιστον εξαετή (6ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και 
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(γ) τουλάχιστον τριετή (3ετή) ειδική επαγγελματική εμπειρία στη νομική 

υποστήριξη φορέων (διαχειριστικών αρχών κ.λπ.) σε σχέση με τη χρηματοδότηση, 

υλοποίηση, διαχείριση και έλεγχο έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

4.1.4.10. Ένα (1) τεχνικό σύμβουλο με εξειδίκευση στην υλοποίηση μελετών και 

έργων μεγάλων ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων για την διεξαγωγή 

τεχνικών ελέγχων των αιτήσεων, ο οποίος απαιτείται να διαθέτει σωρευτικά: 

 (α) πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλεκτρολόγου 

μηχανικού, 

(β) τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετη) γενική επαγγελματική εμπειρία, 

(γ) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον τέσσερα (4) έργα με την 

ιδιότητα του τεχνικού συμβούλου κατά την εκπόνηση Η/Μ μελετών ή/και 

δημοσίων ή ιδιωτικών συμβάσεων έργου ή συμβάσεων παραχώρησης έργου με 

αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων και συνθέτων εγκαταστάσεων. 

4.1.4.11. Ένα (1) τεχνικό σύμβουλο με εξειδίκευση στην διαχείριση έργων 

φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένων  

περιβαλλοντικών θεμάτων που να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο και διδακτορικό τίτλο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας 

πολυτεχνικής σχολής ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ, 

(β) τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία, και 

(γ) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα τεχνικής 

υποστήριξης του σχεδιασμού και της αξιολόγησης προγραμμάτων 

χρηματοδότησης. 

4.1.4.12. Ένα (1) τεχνικό σύμβουλο με εξειδίκευση στο τομέα  εξοικονόμησης 

ενέργειας και διαχείρισης τεχνικών έργων και συμβάσεων που να διαθέτει 

σωρευτικά:  

(α) πτυχίο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολόγου 

μηχανικού και μεταπτυχιακό, τίτλο πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας στο 

ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, 
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(β) δεκαπενταετή (15ετή) γενική επαγγελματική εμπειρία,  

(γ) επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) έργα / συμβάσεις 

εξοικονόμησης ενεργείας και σε διαχείριση συμβάσεων κατασκευαστικών έργων 

> € 100 εκ., και  

(δ) αναγνωρισμένη επαγγελματική πιστοποίηση διευθυντή έργων ή ανώτερου 

διαχειριστή ή πιστοποιημένου διαχειριστή έργων. 

4.1.4.13. Ένα (1) τεχνικό σύμβουλο με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, αειφόρο 

ανάπτυξη και κοστολόγηση ενεργειακών τεχνολογιών που να διαθέτει σωρευτικά:  

(α) πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και μεταπτυχιακό τίτλο σε ενεργειακές 

τεχνολογίες πανεπιστημιακού τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

(β) γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, και 

(γ) ειδική επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) έργο αειφόρου 

ανάπτυξης και κοστολόγησης του.     

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, οι παραπάνω 

ελάχιστες απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας μπορούν να 

καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

4.1.4.Β2. Προς απόδειξη της παραπάνω τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

η προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ B’) θα πρέπει να περιέχει :  

1) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω απαιτούμενων  στελεχών της 

Ομάδας Έργου που θα πληρούν κατ’ ελάχιστον τα ανωτέρω κριτήρια καθώς και 

κατάλογο που θα περιλαμβάνει όλα τα έργα από τα οποία αποδεικνύεται κατ’ 

ελάχιστον η εμπειρία των μελών της ομάδας έργου που απαιτείται σύμφωνα με τα 

ανωτέρω κριτήρια, με σαφή επισήμανση ποια μέλη της ομάδας συμμετείχαν σε 

κάθε έργο από αυτά και με ποια συνεισφορά έκαστο μέλος. 

2) Τίτλους σπουδών των ως άνω απαιτούμενων στελεχών της Ομάδας Έργου. Οι 

τίτλοι σπουδών όλων των ανωτέρω στελεχών μπορούν να προέρχονται από 

ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

3) Υπεύθυνες Δηλώσεις ν. 1599/1986 (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα VI 
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Υποδείγματα) στις οποίες  οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς και ατομικώς οι 

συνεργάτες τους που περιλαμβάνονται στην προτεινόμενη ομάδα έργου θα 

δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά 

με τις Υπηρεσίες και το Έργο κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς και ότι ο εν 

λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το 

ΤΑΙΠΕΔ έναντι του ΤΑΙΠΕΔ και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

4.1.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Οι Ενδιαφερόμενοι για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να 

συμμορφώνονται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο 

από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα 

διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ή ισότιμο οργανισμό, και να προσκομίζουν με τον ΦΑΚΕΛΟ 

Α τα αντίστοιχα σε ισχύ πιστοποιητικά. 

To Ταμείο αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς 

διαπιστευμένους από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και 

σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, το Ταμείο αποδέχεται 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.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει 

να διατίθεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας. 

4.1.6 Χρηματοοικονομική Επάρκεια 

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών για 

τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2019, 2020, 2021) μεγαλύτερο του 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της εκτιμώμενης αξίας της υπό ανάθεση σύμβασης 

χωρίς ΦΠΑ, και ειδικότερα μεγαλύτερο ή ίσο του εξακοσίων πενήντα οχτώ 

χιλιάδων ευρώ (658.000€).  

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας η ανωτέρω χρηματοοικονομική 
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επάρκεια μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα 

συντομότερο των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος 

κύκλος εργασιών θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του ανωτέρω ποσού για 

όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται. 

Προς απόδειξη των ανωτέρω ο υποψήφιος υποβάλλει με τον (ΦΑΚΕΛΟ Α) 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή σε περίπτωση μη δημοσίευσής τους 

λόγω μη εκπνοής της προθεσμίας δημοσίευσής τους Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 

1599/1986. 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. 

4.1.7 Στήριξη σε ικανότητες τρίτου - Υπεργολαβία  

1. Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και 

χρηματοοικονομικής επάρκειας ἠ/και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας να 

στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, εφόσον: 

α. οι Ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τα συγκεκριμένα 

μέσα ή/ και πόρους του τρίτου για την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση 

κατακύρωσης  και οι τρίτοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται, 

δεσμεύονται έναντι του Ταμείου με προσκόμιση σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων 

του ν. 1599/1986 (υποψηφίου και τρίτου) προς το Ταμείο ότι θα θέτουν στη 

διάθεση του Ενδιαφερόμενου για την εκτέλεση της σύμβασης τα συγκεκριμένα 

μέσα ή/ και πόρους που διαθέτουν και ότι σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας δεσμεύονται να αναλάβουν ως υπεργολάβοι την 

εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης 

προσκομίζοντας και σχετικό συμφωνητικό δανεισμού εμπειρίας και 

υπεργολαβίας,  

β. οι υποψήφιοι δηλώνουν και οι τρίτοι φορείς, στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζονται, δεσμεύονται έναντι του Ταμείου, με προσκόμιση των παραπάνω 

σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων (υποψηφίου και τρίτου) και του σχετικού 

συμφωνητικού δανεισμού εμπειρίας και σε περίπτωση δανεισμού 

επαγγελματικής / τεχνικής ικανότητας του σχετικού συμφωνητικού υπεργολαβίας 
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προς το Ταμείο, ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι από κοινού υπεύθυνοι έναντι του 

Ταμείου σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης. 

2. Οι απαιτήσεις τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας και χρηματοοικονομικής 

ικανότητας μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τον Ενδιαφερόμενο και τον 

τρίτο. 

3. Εάν στον Ενδιαφερόμενο διατίθενται από τον τρίτο φορέα μέσα και πόροι που 

συνίστανται στην πλήρωση της χρηματοοικονομικής του ικανότητας, ο 

Ενδιαφερόμενός και οι τρίτοι φορείς είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση 

της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, το Ταμείο επιβάλλει, κατά την υπογραφή 

της σύμβασης, στον προτιμητέο ανάδοχο και τον τρίτο την συμπερίληψη του 

συμφωνητικού τους στη σύμβαση, καθώς και την συνυπογραφή της από τον τρίτο.  

4. Το Ταμείο ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να 

στηριχθεί ο Ενδιαφερόμενος, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 

στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό 

κριτήριο επιλογής ή συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση του Ταμείου, η οποία 

απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

tender@hraf.gr . Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

5. Η συνδρομή λόγων αποκλεισμού ελέγχεται και στο πρόσωπο των τρίτων φορέων, 

οπότε με την προσφορά (ΦΑΚΕΛΟ Α) πρέπει να υποβληθούν για τους τρίτους 

φορείς όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για τον 

Ενδιαφερόμενο (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΣ). 

6. Υπό τους ίδιους ανωτέρω όρους οι ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων 

μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων ή των συμμετεχόντων 

στην ένωση-κοινοπραξία. 

7. Επιτρέπεται επίσης η δήλωση τρίτου ως υπεργολάβου και σε κάθε άλλη 

περίπτωση (μη δανεισμού επάρκειας) υπό τους όρους της παραπάνω παρ. 1 περ. 

α και β. Εάν προτεινόμενος υπεργολάβος δεν τύχει της έγκρισης του Ταμείου, ο 

Ενδιαφερόμενος, υποχρεούται πριν την κατακύρωση της σύμβασης να προτείνει 
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για έγκριση στον Ταμείο άλλον. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται και αργότερα 

να αντικαταστήσει δηλωθέντα υπεργολάβο, όταν προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού του και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση του Ταμείου, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 

φορέα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr. Ο υπεργολάβος που 

αντικαθιστά υπεργολάβο του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να 

αντικατασταθεί εκ νέου. Και στην παρούσα περίπτωση ο Ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει με την προσφορά του (ΦΑΚΕΛΟ Α) τα δικαιολογητικά που 

αποδεικνύουν την μη συνδρομή λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους του.   

8. Σε συμμόρφωση προς τα ανωτέρω στον ΦΑΚΕΛΟ Α οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 

να υποβάλλουν:  

α. υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986 (Ενδιαφερόμενου και τρίτου) προς το Ταμείο 

με το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4.1.7 παρ. 1 περ. α καθώς 

και ότι θέτουν στη διάθεση του Ενδιαφερόμενου τα συγκεκριμένα μέσα που 

διαθέτουν (αναφέροντάς τα), και σε περίπτωση δανεισμού τεχνικής και 

επαγγελματικής ικανότητας ότι δεσμεύονται να αναλάβουν ως υπεργολάβοι την 

εκτέλεση συγκεκριμένου τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεση σύμβασης 

προσκομίζοντας και ότι σε κάθε περίπτωση δεσμεύονται προς το Ταμείο ότι θα 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης έναντι του Ταμείου 

σε περίπτωση κατακύρωσης (κατά το υπόδειγμα στο Παράρτημα VI Υποδείγματα) 

β. σχετικό συμφωνητικό δανεισμού εμπειρίας και υπεργολαβίας,  

γ. υπεύθυνη δήλωση συνεργασίας υπεργολάβων (σε περίπτωση μη δανείζοντος 

εμπειρία υπεργολάβου), με το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 

4.1.7. παρ. 1 περ. α καθώς και ότι δεσμεύεται ο υπεργολάβος ότι θα συνεργαστεί 

με τον Ενδιαφερόμενο σε περίπτωση ανάθεσης του έργου και ότι θα είναι από 

κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης έναντι 

του Ταμείου σε περίπτωση κατακύρωσης (κατά το υπόδειγμα 9 στο Παράρτημα 

VI). 

4.1.8 Εγγυήσεις 

1) Στον ΦΑΚΕΛΟ Α και επί ποινή απαραδέκτου ο Ενδιαφερόμενος καταθέτει 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής (κατά το Παράρτημα ΙΙΙ) ποσοστού δύο τοις 
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εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της δημοπρατούμενης σύμβασης χωρίς 

ΦΠΑ, δηλαδή ποσού δέκα οχτώ χιλιάδων και οκτακοσίων ευρώ (18.800 €) 

διάρκειας δέκα τριών (13) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών.  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο Ενδιαφερόμενος αποσύρει 

την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος της, παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή 

στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού ή δεν 

ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Ταμείου να εξηγήσει την τιμή ή το 

κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του 

απορριφθεί, ή αν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί 

πλαστά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται κατά 

την φάση ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η πλήρωση μιας ή 

περισσότερων από τις απαιτήσεις της παρούσας Πρόσκλησης. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής θα 

περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 

οικονομικών φορέων, που συμμετέχουν στην ένωση.  

Η εγγύηση συμμετοχής θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 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 Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη συνδεδεμένα 

προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία 

κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το 

ΤΜΕΔΕ. Το κείμενο της ως άνω Εγγυητικής θα είναι ουσιωδώς σύμφωνο με το 

υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ. Ο Διαγωνιζόμενος 

εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει γραμμάτιο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

ποσού.  

To Ταμείο μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 

παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.  
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Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: 

α) στον ανάδοχο μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο και την 

προσκόμιση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, και κατόπιν σχετικού αιτήματος 

του, 

β) στους λοιπούς Ενδιαφερόμενους για τους οποίους δεν συνέτρεξε λόγος 

κατάπτωσής της, κατόπιν σχετικού αιτήματος τους, και με την προσκόμιση 

υπεύθυνης δήλωσης τους ότι αποχωρούν από τη διαδικασία και δεν προτίθενται 

να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων του παρόντος διαγωνισμού.  

γ) Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής 

επιστρέφεται στους συμμετέχοντες (για τους οποίους δεν συνέτρεξε λόγος 

κατάπτωσής της) στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και με την 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης τους ότι αποχωρούν από τη διαδικασία και δεν 

προτίθενται να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα κατά αποφάσεων του παρόντος 

διαγωνισμού.  

Η εγγύηση συμμετοχής κατατίθεται σε πρωτότυπη μορφή σε σφραγισμένο φάκελο 

στο πρωτόκολλο του Ταμείου (Καραγιώργη Σερβίας 6, 10562, Αθήνα) μέσα σε μια 

(1) εργάσιμη ημέρα από την υποβολή του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς, 

άλλως η προσφορά του Ενδιαφερόμενου δεν αποσφραγίζεται. Ο σφραγισμένος 

φάκελος εξωτερικά φέρει την επωνυμία και τα στοιχεία επικοινωνίας του 

Ενδιαφερόμενου και την ένδειξη «Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό του 

ΤΑΙΠΕΔ για ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 “ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ” ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ».  

Η προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του 

ως άνω φακέλου στο πρωτόκολλο του Ταμείου, είτε με την αποστολή του 

ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης 

φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του 

αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής 

κατά περίπτωση. Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της 

εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν 



 
 

Σελίδα 35  

διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο του 

ΤΑΙΠΕΔ, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω του email στη διεύθυνση: tender@hraf.gr  (υπ' όψιν κ. 

Χρυσούλας Ραλλιά) τo σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό 

κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να 

ενημερώσει το ΤΑΙΠΕΔ περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την 

(εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 

διαγωνισμό. 

2) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης υποβάλλεται από τον ανάδοχο στο Ταμείο πριν την 

υπογραφή της σύμβασης και η αξία της καθορίζεται σε ποσοστό τέσσερα τοις 

εκατό (4%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο Σχέδιο Σύμβασης (Παράρτημα VIII της παρούσας). Το κείμενο της ως άνω 

εγγύησης θα είναι ουσιωδώς σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

συνημμένο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδίδεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα 

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 Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτη συνδεδεμένα 

προς την ΕΕ, σε κράτη μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων 

Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία 

κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το 

ΤΜΕΔΕ. Ο ανάδοχος εναλλακτικά των ανωτέρω εγγυήσεων, δύναται να υποβάλει 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό 

του αντίστοιχου ποσού.  

4.2. Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 

Οι Ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν στην προσφορά τους μια συνοπτική περιγραφή 

της προτεινόμενης προσέγγισης του Έργου, εξειδίκευση των κρίσιμων, κατά την 

άποψή τους, θεμάτων, τη μεθοδολογία που προτίθενται να εφαρμόσουν, καθώς 

και τα περιεχόμενα / μεθοδολογία των αντίστοιχων παραδοτέων,  

περιλαμβανομένου ενός ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’). 

Ειδικότερα ο ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’ περιλαμβάνει: 

mailto:tender@hraf.gr
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α. Έκθεση / περιγραφή, στηριζόμενη στα περιγραφόμενα στοιχεία του 

Αντικειμένου, η οποία περιλαμβάνει καταγραφή των αντικειμένων της υπό 

ανάθεση σύμβασης και της προτεινόμενης προσέγγισης του Έργου με εξειδίκευση 

/ επισήμανση των κρίσιμων, κατά την άποψή των Ενδιαφερόμενων, θεμάτων και 

τυχών προβλημάτων και του τρόπου αντιμετώπισης/επίλυσής τους. 

β. Μεθοδολογία που περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του γενικού 

προγράμματος υλοποίησης, δηλαδή τις κρίσιμες απαιτούμενες επιμέρους 

δραστηριότητες,  την αλληλουχία τους και τον καθορισμό απαιτούμενων 

ενεργειών και διαδικασιών για την εκτέλεση της σύμβασης. Στη μεθοδολογία οι 

υπηρεσίες θα διαχωρίζονται ανά αντικείμενο, ενώ θα διαχωρίζονται επίσης οι 

προτεινόμενες υπηρεσίες. Θα περιγραφούν αναλυτικά και τα προβλεπόμενα 

παραδοτέα. Μέρος της μεθοδολογίας θα αποτελέσει και η προσέγγιση του 

Ενδιαφερόμενου σχετικά με τη διαχείριση των θεμάτων που άπτονται του 

τεχνικού αντικειμένου.  

γ. Σχέδιο χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων 

δραστηριοτήτων (με βάση τη σχετική μεθοδολογία) με διαχωρισμό υπηρεσιών 

ανά αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα δεν 

μπορεί να ξεπερνά τις προθεσμίες που τίθενται στην παρ. 3.1 του όρου 3 της 

παρούσας και τα Ορόσημα του Έργου, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα της από 

13 Ιουλίου 2021 εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1) και στο 

Παράρτημα των από 17.12/21.12.2021 Επιχειρησιακών Συμφωνιών μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας (τα ανωτέρω έγγραφα 

είναι διαθέσιμα δωρεάν στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).  

4.3. Οικονομική Προσφορά (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ΄) 

Στον Φάκελο Δ΄ της προσφοράς ο Ενδιαφερόμενος θα περιλαμβάνει τους 

οικονομικούς όρους συνεργασίας για την προς ανάθεση σύμβαση και ειδικότερα 

με μορφή κατ' αποκοπήν συνολικού τιμήματος εκφραζόμενου ολογράφως και 

αριθμητικώς σε ευρώ (κατά το έντυπο του Παραρτήματος VΙI) τη μέγιστη 

προτεινόμενη αμοιβή για την παροχή των Υπηρεσιών κατά την 1η Φάση 

https://greece20.gov.gr/
https://greece20.gov.gr/
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(Παραδοτέο Α) και τη 2η Φάση  (Παραδοτέο Β). Εναλλακτικές προσφορές δεν 

γίνονται αποδεκτές. Δεν προβλέπεται αναθεώρηση τιμών. 

4.3.1 Οι φάκελοι των Ενδιαφερόμενων πρέπει να είναι πλήρεις περιλαμβάνοντας τα 

οριζόμενα στις παρ. 4.1 – 4.3 ανωτέρω. Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα 

απαιτούμενα υπό 4.1 – 4.3 στοιχεία θα αποκλείονται από την παρούσα 

διαδικασία επιλογής. 

5. Παραδοτέα Έργου και τρόπος πληρωμής 

5.1 Τα Παραδοτέα της σύμβασης και οι χρόνοι στους οποίους υποβάλλονται 

προσδιορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Φάση έργου Παραδοτέο 
Προθεσμίες υποβολής 

παραδοτέων 

Φάση 1  

Α) Σχέδιο Πρόσκλησης και 

Οδηγού για το Έργο 
 

Α1) Οδηγός Έργου  
• Εντός είκοσι (20) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης 

Α2) Πρόσκληση Έργου  
• Εντός είκοσι (20) ημερών από 

την υπογραφή της σύμβασης 

Φάση 2  

 

Β) Περιοδικές Εκθέσεις προόδου 

υλοποίησης Προγράμματος και 

πεπραγμένων τεχνικού 

συμβούλου 

• Μια (1) περιοδική έκθεση ανά 

τρίμηνο (3μηνο) από την 

υπογραφή της σύμβασης 

 

5.2 Η πληρωμή του Τεχνικού Συμβούλου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά βάσει της 

υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων με τον ακόλουθο τρόπο:  

5.2.1. Θα καταβληθεί ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10 %) της αμοιβής του Συμβούλου 

μετά την παράδοση στο ΤΑΙΠΕΔ του Παραδοτέου Α  (Παραδοτέο Α), υπό την 

προϋπόθεση ελέγχου και παραλαβής από το ΤΑΙΠΕΔ και διαπίστωσης της 

πληρότητας και ορθότητας αυτού κατά την πλήρη ικανοποίηση του Ταμείου.  

5.2.2. Θα καταβάλλεται τμηματικά ποσό ίσο με το επτά και μισό τοις εκατό (7,5 %) της 

αμοιβής του Συμβούλου, μετά την παράδοση και διενέργεια παραλαβής κάθε 
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τριμηνιαίας περιοδικής έκθεσης (συνολικά δώδεκα (12) τριμηνιαίες περιοδικές 

εκθέσεις). (Παραδοτέο Β). 

6. Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης 

6.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 και του Κανονισμού 

Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας 

Πρόσκλησης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

6.2. Οι Ενδιαφερόμενοι που υποβάλλουν προσφορά σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Πρόσκλησης, θα αξιολογηθούν και θα βαθμολογηθούν σύμφωνα με τα 

κριτήρια του κατωτέρω πίνακα και τα κατωτέρω υποκριτήρια. Η σύμβαση θα 

κατακυρωθεί στον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία 

(ο «Προτιμητέος Ανάδοχος»). Το ΤΑΙΠΕΔ έχει δικαίωμα να ανακηρύξει τον 

υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία ως 

επιλαχόντα (ο «Επιλαχών Ανάδοχος»). 

6.3. Οι προσφορές των υποψηφίων οικονομικών φορείων θα αξιολογηθούν στη βάση 

των ακολούθων κριτηρίων και της αντίστοιχης στάθμισής τους: 

 

α/α Κριτήριο Στάθμιση 

I Οργανόγραμμα (ΦΑΚΕΛΟΣ Β΄) 30% 

ΙΙ Κατανόηση Έργου (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’) 20%  

III Μεθοδολογική Προσέγγιση (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ’) 30% 

IV Προτεινόμενη Αμοιβή (ΦΑΚΕΛΟΣ Δ΄) 20% 

Σύνολο 100% 

 

Ειδικότερα: 

Σχετικά με το Οργανόγραμμα: 

Θα αξιολογηθεί προτεινόμενος τρόπος οργάνωσης της ομάδας έργου (ΦΑΚΕΛΟΣ 

Β) (προτεινόμενο οργανόγραμμα και συνοδευτική έκθεση τεκμηρίωσης 

καθηκόντων και κατανομής εργασιών) ως προς την πληρότητα και τη συνοχή της, 

σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ομάδα είναι 
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δομημένη και λειτουργεί με σαφή προσδιορισμό καθηκόντων για την άρτια 

εκτέλεση της σύμβασης.  

Σχετικά με την Κατανόηση του Έργου 

Θα αξιολογηθεί η έκθεση (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ) του υποψηφίου ως προς την αντίληψη του 

υποψηφίου για τα κρίσιμα θέματα / προβλήματα του Έργου και τους στόχους των 

προτεινόμενων υπηρεσιών. Θα αξιολογηθεί η πληρότητα της περιγραφής τους 

αναφορικά με το Έργο και οι προτεινόμενες δράσεις αντιμετώπισης τους. 

Σχετικά με την μεθοδολογία: 

Θα αξιολογηθεί η επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και 

αποτελεσματικότητας της μεθοδολογικής υλοποίησης καθώς και η προτεινόμενη  

επικοινωνία του Ενδιαφερομένου με το ΤΑΙΠΕΔ και τη Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας κατά το στάδιο της εκτέλεσης της σύμβασης και τυχόν επιμέρους 

εγκριτικά στάδια που απαιτούνται κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών. 

Δηλαδή, συγκεκριμένα αξιολογείται ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεών του 

αντικειμένου της σύμβασης από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο 

Ενδιαφερόμενος, και ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την 

υλοποίησή τους.  

Αναφορικά, δε, με τα παραδοτέα, θα αξιολογηθεί η πληρότητα και λεπτομέρεια 

των προβλεπόμενων παραδοτέων (π.χ. περιγραφή με επαρκή ποιοτικά και 

ποσοτικά δεδομένα που θα επιτρέπουν τον ασφαλή προγραμματισμό και 

κοστολόγηση των απαιτούμενων υπηρεσιών).  

Σχετικά με τον προγραμματισμό - χρονοδιάγραμμα: 

Θα αξιολογηθεί η τεκμηρίωση της αλληλουχίας των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων, του συνολικού χρόνου υλοποίησης και η αξιοπιστία του 

προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος (ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄) σε συνδυασμό με τον 

προγραμματισμό  της Ομάδας Έργου με στόχο να διασφαλίζεται η υλοποίηση της 

σύμβασης σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο.  

Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή/και 

διευκρινίσεις ή/και πληροφορίες από τους Ενδιαφερόμενους σε σχέση με 

οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τις προσφορές τους, όποτε κρίνεται απαραίτητο. 
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6.4. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών 

Οι Ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά 

τους, που θα περιλαμβάνει σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄, με το 

περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην παρούσα Πρόσκληση και κάθε άλλο 

συνοδευτικό έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα: 

α) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: tender@hraf.gr  

(υπ' όψιν κ. Χρυσούλας Ραλλιά), με την ένδειξη «RRF 16634 ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» 

Σημειώνεται ότι το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε ηλεκτρονικού μηνύματος 

είναι τα 8ΜΒ, τα επισυναπτόμενα αρχεία δεν θα πρέπει να είναι συμπιεσμένα 

(.zip) και η ονομασία τους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους είκοσι (20) χαρακτήρες.  

β) είτε ανεβάζοντας (upload) τα αρχεία σε φάκελο που θα δημιουργήσει το 

Ταμείο, γνωστοποιώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

tender@hraf.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας (e‐mail address) του 

υπευθύνου, μέχρι και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την καταληκτική 

προθεσμία του διαγωνισμού, ώστε να του αποσταλούν οδηγίες και κωδικοί 

πρόσβασης για το «ανέβασμα» (upload) του υλικού της προσφοράς (μέγιστο 

συνολικό μέγεθος αρχείων 15GΒ). 

6.5. Ο Φάκελος Δ’ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, 

να υποβληθεί προστατευμένος με κωδικό πρόσβασης (password). Μετά την 

αξιολόγηση των Φακέλων Α’, Β’ και Γ΄ (α΄ φάση αξιολόγησης), και υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί όλες οι προβλεπόμενες στην παρούσα 

υπεύθυνες δηλώσεις και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης 

συμμετοχής, οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς που κριθούν ότι πληρούν τις 

προϋποθέσεις   των παρ. 4.1 έως και 4.2. θα κληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου να αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης (password) του Φακέλου Δ΄. 

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα ενημερώνονται 

ομοίως. Όσοι υποψήφιοι, μετά από πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ να αποστείλουν των 

κωδικό πρόσβασης δεν ανταποκριθούν στον χρόνο που θα τους  έχει ταχθεί να 

αποστείλουν τον κωδικό πρόσβασης, θα αποκλείονται από τη διαγωνιστική 

διαδικασία. Μετά την αξιολόγηση του Φακέλου Δ΄ (β΄ φάση αξιολόγησης) οι 

υποψήφιοι θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

mailto:tender@hraf.gr
mailto:tender@hraf.gr
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6.6. Προσφορές δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 17η Μαρτίου 2022, ώρα 17:00 

Αθήνας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την παραπάνω προθεσμία δεν θα 

γίνονται δεκτές, δεν θα αποσφραγίζονται και δεν θα αξιολογούνται. 

6.7. Η αποσφράγιση των Προσφορών θα λάβει χώρα στην έδρα του Ταμείου την 21η 

Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 Αθήνας. 

6.8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συζητήσεις και διαπραγματεύσεις 

με τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία (προτιμητέο 

ανάδοχο) για τη βελτίωση της οικονομικής προσφοράς του, πριν από την ανάθεση 

της σύμβασης. Η μη ευδοκίμηση των ανωτέρω διαπραγματεύσεων δεν συνιστά 

αφ’ εαυτής λόγο έκπτωσης του αναδόχου. 

6.9. Η ανάθεση ολοκληρώνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον 

Σύμβουλο. 

6.10. Το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, διατηρεί το δικαίωμα να 

αναθέσει τις Υπηρεσίες Συμβούλου στον επιλαχόντα ανάδοχο, σε περίπτωση που 

δεν υπογραφεί η σχετική σύμβαση με τον προτιμητέο ανάδοχο, εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος από την ανάδειξή του. Προς άρση οποιασδήποτε 

αμφιβολίας, η παράγραφος 6.8. ανωτέρω εξακολουθεί και εφαρμόζεται και στην 

εν λόγω περίπτωση. 

6.11. Η αποσφράγιση των φακέλων Α, Β, Γ και Δ και η αξιολόγησή τους γίνεται από την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του Ταμείου.  

6.12. Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, το ΤΑΙΠΕΔ απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender@hraf.gr, 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. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο 

ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. Στην περίπτωση ισοδύναμων 

προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές 
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έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς το ΤΑΙΠΕΔ επιλέγει τον ανάδοχο 

με κλήρωση μεταξύ των Ενδιαφερόμενων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες 

προσφορές.  

6.13. Σε περίπτωση ένωσης, η κατακύρωση θα γίνει στο όνομα όλων των μελών της και 

θα τεθεί όρος στη σύμβαση σύμφωνα με τον οποίο τα μέλη της ενέχονται και 

ευθύνονται έναντι του Ταμείου ενιαία, αδιαίρετα, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον 

το καθένα χωριστά, θα εκπροσωπούνται από κοινό εκπρόσωπο και θα ελέγχεται 

από το Ταμείο η ουσιαστική συμμετοχή σε αυτή όλων των μελών της σε όλη τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

7. Γενικοί Όροι 

7.1. Η παρούσα πρόσκληση, οι προσφορές που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι 

οικονομικοί φορείς και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Σύμβουλο, 

ερμηνεύονται και διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο, λαμβάνοντας 

υπ' όψιν και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ και 

την εσωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων 

που είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές. Η παρούσα Πρόσκληση δεν 

συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης. 

7.2. Οι αιτήσεις, βιογραφικά σημειώματα, δηλώσεις, στοιχεία και τα κάθε είδους 

δικαιολογητικά που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα για την συμμετοχή του 

Ενδιαφερόμενου στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και με ψηφιακή υπογραφή του νομίμου 

εκπροσώπου του. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή άδεια 

ή βεβαίωση και  εν γένει δικαιολογητικό ή το εκδιδόμενο δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που ζητούνται από την παρούσα Πρόσκληση, αυτό πρέπει να 

αντικαθίσταται με ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στις χώρες που δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση με ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού με επικύρωση της γνησιότητας υπογραφής, όπου θα 

αναφέρεται ρητώς ότι δεν εκδίδεται το ζητούμενο πιστοποιητικό ή άδεια ή 

βεβαίωση ή δικαιολογητικό. Διευκρινίζεται ότι εάν δεν εκδίδονται περισσότερα 

του ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών ή αδειών ή βεβαιώσεων ή 

δικαιολογητικών, θα αρκεί οι σχετικές δηλώσεις να περιληφθούν στο σώμα μίας 



 
 

Σελίδα 43  

μόνο ένορκης βεβαίωσης ή - για τις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση- υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα παραπάνω.  

7.3. Γλώσσα της διαδικασίας του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της 

σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, 

καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά 

ιδιωτικά έγγραφα θα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της ελληνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας, στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με τον ν. 

1497/1984 (Α' 188). Ειδικώς, όλα τα ξενόγλωσσα δημόσια έγγραφα που θα 

κατατεθούν από τους Ενδιαφερόμενους στην παρούσα διαδικασία, θα είναι 

νόμιμα επικυρωμένα είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας προέλευσης τους, 

είτε με την επίθεση της σφραγίδας ”Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 

της 5ης.10.1961 (που κυρώθηκε με τον ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 

γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από 

τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

προέλευσης τους, είτε από δικηγόρο (άρθρα 454 Κ.Πολ.Δ., 53 Κώδικα Δικηγόρων), 

είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. Επιτρέπεται η κατάθεση αλλοδαπού δημόσιου εγγράφου 

και δικαιολογητικού με την μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης, είτε 

από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

προέλευσης του, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ”Apostile”, 

σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να 

έχει γίνει από δικηγόρο (άρθρα 454 Κ.Π.Δ., 53 Κώδικα Δικηγόρων). 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. Κατά παρέκκλιση των ως άνω 

εδαφίων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των 

προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα  χωρίς 

να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω στοιχεία είναι 

καταχωρισμένα σε επίσημους ισοτόπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους 
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υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας 

παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι 

ευχερής για το ΤΑΙΠΕΔ. 

7.4. Οι Ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας 

Πρόσκλησης με όλα τα Παραρτήματά της, τον Κανονισμό Αναθέσεων του ΤΑΙΠΕΔ 

την πολιτική εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ (Παράρτημα ΙΙ) και την εφαρμογή της πολιτικής 

εξόδων του ΤΑΙΠΕΔ για την πληρωμή εξόδων προς τους συμβούλους, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

7.5. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι, στελεχη και το κάθε είδους προσωπικό 

του Ταμείου ή οι προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν 

υπέχουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε 

σφάλμα, παράλειψη ή λανθασμένη δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του 

ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, 

για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη 

αξίωση από την παρούσα πρόσκληση ή / και από τη συμμετοχή του στην 

διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.  

7.6. Το ΤΑΙΠΕΔ, το Ελληνικό Δημόσιο, οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι και το κάθε είδους 

προσωπικό του Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου ή οι προστηθέντες αυτών, 

καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και του Ελληνικού Δημοσίου δεν υπέχουν 

καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, 

παράλειψη ή λανθασμένη δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κανένα πρόσωπο 

δεν αποκτά έναντι του ΤΑΙΠΕΔ, των οργάνων, των υπαλλήλων, στελεχών ή των 

συμβούλων της και των εν γένει προστηθέντων οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση 

αποζημίωσης (ούτε ως προς τα τυχόν έξοδα υποβολής προσφοράς) ή άλλη 

αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά του ΤΑΙΠΕΔ ως εκ της παραλαβής της 

Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής του στον διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο 

ή αιτία. Ο αποκλεισμός από τον διαγωνισμό ή η μη επιτυχία στον διαγωνισμό δεν 

αποτελεί βάση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του ΤΑΙΠΕΔ ή/και 

των προαναφερθέντων προσώπων. Κάθε Ενδιαφερόμενος είναι υπεύθυνος για τις 

δαπάνες και τα κόστη που θα επωμισθεί ανταποκρινόμενος στην Πρόσκληση και 

για την προετοιμασία και υποβολή της προσφοράς του. Ούτε το ΤΑΙΠΕΔ ούτε οι 

υπάλληλοι, τα στελέχη, οι σύμβουλοι και οι εν γένει προστηθέντες αυτού δεν 

φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε κόστη ή δαπάνες επωμισθεί ή άλλη ζημία που 
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ήθελε υποστεί Ενδιαφερόμενος ή άλλος παραλήπτης της παρούσας Πρόσκλησης 

σε σχέση με τον διαγωνισμό. 

7.7. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη διακριτική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, 

τροποποιήσει ή αναβάλει την παρούσα διαδικασία ή να αποφασίσει τροποποίηση 

των όρων και τευχών της παρούσας Πρόσκλησης παρατείνοντας την προθεσμία 

υποβολής προσφορών κατά περίπτωση, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση ή 

άλλη προειδοποίηση, καθώς και να διακόψει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή 

συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κι αν βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς 

οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε συμμετέχοντα ή / και 

τρίτου. 

7.8. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών που υποβάλλουν 

οι συμμετέχοντες, και η σύμβαση που θα συναφθεί με τον Σύμβουλο, υπάγονται 

στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων των 

Αθηνών, Ελλάδα. 

7.9. Ενδιαφερόμενοι και οι τρίτοι (δανείζοντες επάρκεια - υπεργολάβοι) υποβάλλουν 

τα κατά περίπτωση έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραχθεί από τους ίδιους 

υπογεγραμμένα με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από 

εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος περιλαμβάνεται σε κατάλογο εμπίστευσης που 

προβλέπεται στην απόφαση (ΕΚ) 2009/767 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

σύμφωνα προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014. Έντυπα και ηλεκτρονικά, ιδιωτικά 

και δημόσια έγγραφα που υποβάλλονται στον παρόντα διαγωνισμό γίνονται 

δεκτά υπό τους όρους των άρθρων 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 

2690/1999, Α΄ 45), 12 έως και 15 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) και της υπό στοιχεία 

32256ΕΞ2021/15.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Επικρατείας (Β΄ 4651), κατά περίπτωση.  

7.10. Μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν αιτήματα των 

Ενδιαφερόμενων προς το Ταμείο συνοδεύονται υποχρεωτικά από 

επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου pdf, με το κείμενο του 

αιτήματος (π.χ. παροχή διευκρινίσεων), το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 

ψηφιακά υπογεγραμμένο ώστε να ληφθεί υπ' όψιν. Αιτήματα που υποβάλλονται 
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με άλλον τρόπο δεν εξετάζονται, ούτε εξετάζονται αιτήματα, όταν το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο.   

7.11. Μετά την υποβολή της προσφοράς το Ταμείο επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπλέον 

σε έντυπη μορφή και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο της 

προσφοράς κρίνει σκόπιμο, ενώ έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την γνησιότητα 

και ακρίβεια του περιεχομένου των στοιχείων της προσφοράς με κάθε τρόπο και 

είδος επικοινωνίας.  

7.12. Τα πλήρη τεύχη της Πρόσκλησης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

(https://hradf.com/prokirikseis/), όπου θα παραμείνουν αναρτημένα και από 

όπου οι Ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση και αποτελούνται από τα κατωτέρω:  

α. την με αρ. 2022/S 032-082400 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ),  

β. την παρούσα Πρόσκληση 

γ. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σε μορφή .pdf και xml. 

δ. το σχέδιο σύμβασης με τον ανάδοχο 

ε. τα λοιπά παραρτήματα της παρούσας Πρόσκλησης 

7.13. Οι προθεσμίες της παρούσας αρχίζουν την επομένη της ημέρας της 

προαναφερθείσας κατά περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής ή 

συμβάντος και λήγουν όταν παρέλθει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και, αν είναι 

κατά το νόμο μη εργάσιμη ή αργία στην Ελλάδα, όταν παρέλθει ολόκληρη η 

επομένη εργάσιμη ημέρα. 

7.14. Η προκήρυξη κατά το άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 είναι συνταγμένη 

σύμφωνα με το σχετικό τυποποιημένο έντυπο του Εκτελεστικού Κανονισμού ΕΕ 

2015/1986 της Επιτροπής και απεστάλη για δημοσίευση στις 10.02.2022 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

7.15. Μετά την αποστολή των φακέλων της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν θα ζητηθούν από το Ταμείο.  
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7.16. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία με 

το Ταμείο βεβαιώνεται από τον χρόνο περιέλευσης του οικείου μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

7.17. Οι Ενδιαφερόμενοι δεσμεύονται με την προσφορά τους για χρονικό διάστημα 

δώδεκα (12) μηνών, που υπολογίζεται από την επομένη της ημερομηνίας λήξης 

υποβολής των προσφορών. Το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται, 

εφόσον ζητηθεί από το Ταμείο, με την συναίνεση των προσφερόντων και με 

αντίστοιχη παράταση της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, για 

χρονικό διάστημα ίσο με την αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς κατ’ ανώτατο 

όριο.  

7.18. Προσφορές για μέρος ή τμήμα των υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές και οδηγούν σε 

απόρριψη της προσφοράς.  

7.19. Προσθήκες, τροποποιήσεις ή επιφυλάξεις των Ενδιαφερόμενων επί των όρων, 

που περιλαμβάνονται στα τεύχη της Πρόσκλησης, δεν γίνονται δεκτές και τυχόν 

προσφορές, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τέτοιες διαφοροποιήσεις θα 

αποκλείονται από τη διαδικασία.  

7.20. Επισημαίνεται στους Ενδιαφερόμενους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ότι 

προσφορά, η οποία δεν θα ικανοποιεί πλήρως όλα τα κριτήρια της παρούσας 

Πρόσκλησης, θα απορριφθεί.  

7.21. 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 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24. 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. 

8. Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα) 

8.1. Το δικαίωμα συμμετοχής, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν 

στα ανωτέρω άρθρα της παρούσας, κρίνονται:  
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α) κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών,  

β) κατά την υποβολή των δικαιολογητικών του σταδίου κατακύρωσης, και  

γ) κατά την σύναψη της σύμβασης.  

Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος 

ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία 

έκδοσης εντός των έξι (6) μηνών που προηγούνται της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών. Οι ένορκες βεβαιώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν 

προσκομίζονται θα πρέπει να φέρουν ημερομηνία μετά την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης. 

8.2. Στην περίπτωση που Ενδιαφερόμενος (οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών) 

στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων φορέων, οι τρίτοι φορείς στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζεται, υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που 

αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τους και ότι πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (ως προς τα οποία παρέχουν δάνεια 

ικανότητα). 

8.3. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που το Ταμείο 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. 

 
9. Δικαιολογητικά σταδίου κατακύρωσης  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού μετά την προσωρινή 

ανάδειξή του και πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης ο Προτιμητέος 

Ανάδοχος προσκομίζει αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, κατόπιν σχετικής 

έγγραφης πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ, μέσω email. 

9.1. Για την παράγραφο 1 της παρ. 4.1.3: απόσπασμα του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
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διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε.), κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, όπως και όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο 

εκπρόσωπο.  

9.2. Για την παράγραφο 2 περιπτώσεις α και β της παρ. 4.1.3.: πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, περί του 

ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων (φορολογική ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Για 

τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι ή εκτελούν έργα στην Ελλάδα 

τα σχετικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι α) φορολογική ενημερότητα 

σε ισχύ, β) ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ. 

9.3. Για την παράγραφο 6 της παρ. 4.1.3: υποβάλλεται επικαιροποιημένη νομίμως 

επικυρωμένη (γνησιότητα υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 

1599/1986 ότι δεν συντρέχουν ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  

9.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους ή 

διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με 

τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 64 της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, μπορούν να προσκομίζουν στο Ταμείο 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 
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κατάλογο. Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 

αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό 

πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας, όσον αφορά στις 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.   

9.5. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν, σε συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στην 

παρ. 2 δ του άρθρου 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, όνομα (ή ονόματα), 

επώνυμο (ή επώνυμα) και ημερομηνία γέννησης του πραγματικού δικαιούχου (ή 

των πραγματικών δικαιούχων) του αναδόχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 

6 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται η απόδειξη και το 

περιεχόμενο εγγραφής στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του 

άρθρου 20 του ν. 4557/2018, ενώ σε περίπτωση εισηγμένης εταιρίας υποβάλλεται 

το αρχείο γνωστοποιήσεων του ν. 3556/2007 ή ελλείψει αυτού (για οικονομικούς 

φορείς εγκατεστημένους σε χώρα έκτος ΕΕ) υποβάλλεται α) υπεύθυνη δήλωση με 

τα ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου και β) κάθε 

σχετικό αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει την υπαγωγή σε ισοδύναμα με τις 

απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά την ενωσιακή νομοθεσία διεθνή πρότυπα τα 

οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των πληροφοριών σχετικά με τον 

πραγματικό δικαιούχο. 

10. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από πράξη 

ή παράλειψη του ΤΑΙΠΕΔ κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 

εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να 

προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 

39/2017, με αποστολή της προσφυγής μέσω email στην ΑΕΠΠ (στη διεύθυνση 

proedros@aepp-procurement.gr). Μετά την ρητή ή σιωπηρή απόρριψη από την 

ΑΕΠΠ έχει δικαίωμα άσκησης αίτησης αναστολής- ακύρωσης στο Διοικητικό 

Εφετείο Αθηνών κατά το άρθρο 372 ν. 4412/2016. 
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11. Παροχή Διευκρινίσεων 

11.1 Κατά την διαγωνιστική διαδικασία η Επιτροπή Αξιολόγησης του Ταμείου μπορεί, 

τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, και σύμφωνα με το 

άρθρο 56 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24 να ζητεί από τους οικονομικούς φορείς, 

όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή 

εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, 

ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς 

σχετικής πρόσκλησης.  

 11.2 Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις με αποστολή ερωτήματος 

προς το Ταμείο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης tender@hraf.gr έως δέκα (10) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Το 

Ταμείο θα απαντήσει το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών και οι απαντήσεις μαζί με τις ερωτήσεις 

θα δημοσιευθούν χωρίς αποκάλυψη των στοιχείων των ερωτώντων στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου. Σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του 

άρθρου 47 παρ. 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2014/24  το Ταμείο θα παρατείνει τις 

προθεσμίες για την παραλαβή των προσφορών.    

12. Επιφυλάξεις και δικαιώματα  

12.1 Η υποβολή προσφοράς στον παρόντα διαγωνισμό ισοδυναμεί με δήλωση του 

Ενδιαφερόμενου ότι έλαβε πλήρη γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 

τους όρους, τα στοιχεία και τα τεύχη της Πρόσκλησης.  

12.2. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει την ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών ή να επιφέρει οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στα τεύχη της 

Πρόσκλησης χωρίς αλλοίωση του φυσικού αντικειμένου της δημοπρατούμενης 

σύμβασης. Οι τροποποιήσεις αυτές θα περιλαμβάνονται σε σχετικά 

συμπληρώματα της Πρόσκλησης, η έκδοση των οποίων θα δημοσιεύεται όπως και 

η προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού. Το Ταμείο δεν θα έχει ευθύνη ή 

υποχρέωση, σε καμία περίπτωση, να αποζημιώσει τους Ενδιαφερόμενους για 

οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημιά που θα έχουν υποστεί για την προετοιμασία και 

υποβολή των προσφορών τους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτές δεν θα 
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γίνουν δεκτές ή θα αναβληθεί ή ματαιωθεί ο διαγωνισμός ή η υπογραφή 

σύμβασης σε οποιοδήποτε στάδιο και χρόνο και για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Αυτοί που συμμετέχουν στη Διαδικασία και υποβάλλουν προσφορά, ανεξάρτητα 

αν έγιναν ή όχι δεκτοί, δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα κατά του Ταμείου από την 

Πρόσκληση αυτή και την εν γένει συμμετοχή τους στον ανοικτό διαγωνισμό.  

12.3  Η προσφορά των Ενδιαφερόμενων, η οποία υποβάλλεται με βάση τους όρους της 

Πρόσκλησης, θεωρείται ως πρόταση προς το Ταμείο και όχι ως αποδοχή πρότασής 

του. 

12.4  Καμία παράλειψη στην υποβολή της προσφοράς ή στην υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου δεν δίνει το δικαίωμα σε προσφέροντα να την επικαλεστεί, 

προκειμένου να τύχει εξαιρέσεως ή ελαττώσεως των υποχρεώσεών του.  

12.5  Οι όροι και οι περιορισμοί που αφορούν στην υποβολή των προσφορών είναι 

προς όφελος του Ταμείου, το οποίο δικαιούται να παραιτηθεί από αυτούς, χωρίς 

αυτό να δημιουργεί κανένα δικαίωμα στους Ενδιαφερόμενους ή σε άλλους 

τρίτους.  

Ακολουθούν τα κατωτέρω Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

παρούσας Πρόσκλησης και αποτελούν και έγγραφα (συμβατικό πλαίσιο) της 

δημοπρατούμενης σύμβασης: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

I. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (εφεξής το «Ταμείο» 

ή «ΤΑΙΠΕΔ»), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγιώργη Σερβίας 6, ΤΚ 10562, τηλ. 

+30 2103274400, e-mail: info@hraf.gr,  ενημερώνει τα υποκείμενα των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  και δη το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει 

την προσφορά ως υποψήφιος ή ως νόμιμος εκπρόσωπος ενός υποψήφιου 

νομικού προσώπου και το προσωπικό του υποψηφίου, ότι  τα προσωπικά τους 

δεδομένα τους,  που θα υποβληθούν στο Ταμείο στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, θα τύχουν επεξεργασίας, είτε από το ίδιο το 

Ταμείο, το οποίο θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε από τρίτα μέρη, τα 

οποία θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό του Ταμείου ως εκτελούντες 

την επεξεργασία.  

 Η ανωτέρω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και 

εθνικής νομοθεσίας και δη του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 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 και 

του ν.4624/2019, ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού.  

 Ειδικότερα, στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων παρέχονται οι κάτωθι 

πληροφορίες: 

 Α. Είδος και πηγή δεδομένων 

 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση 

Υποβολής Προσφορών και τα οποία θα υποβληθούν στο ΤΑΙΠΕΔ στο πλαίσιο του 

παρόντος διαγωνισμού από το φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι το ίδιο 

υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου νομικού προσώπου (όπως 

ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ηλικία, ιστορικό 
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απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων εργασίας και των εταιρικών 

επωνυμιών, πληροφορίες εκπαίδευσης, προσωπικά στοιχεία που εμπεριέχονται 

στα βιογραφικά του προσωπικού του υποψηφίου καθώς και στοιχεία του φυσικού 

προσώπου, το οποίο είναι το ίδιο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

υποψηφίου νομικού προσώπου  που υπογράφει/υποβάλλει την προσφορά κ.λπ.). 

 Β. Σκοπός επεξεργασίας – Νόμιμη βάση επεξεργασίας 

 Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της υποβληθείσας προσφοράς, η 

εφαρμογή της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Σύμβουλο, η προάσπιση των 

δικαιωμάτων του ΤΑΙΠΕΔ και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών 

και  η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων του Ταμείου. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο 

αποκλειστικά για την ενημέρωση του υποψηφίου σχετικά με την αξιολόγηση της 

υποβληθείσας προσφοράς. Νόμιμες βάσεις για την επεξεργασία των εν λόγω 

προσωπικών δεδομένων από το Ταμείο, είναι η εκπλήρωση των εκ του νόμου 

υποχρεώσεων του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1’γ), η εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β) και το έννομο συμφέρον του 

Ταμείου (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1’ στ). 

 Γ. Αποδέκτες των δεδομένων 

 Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων είναι: 

 1. Το αρμόδιο προσωπικό του ΤΑΙΠΕΔ. 

 2. Σύμβουλοι στους οποίους το Ταμείο αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων 

ενεργειών στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου και των διατάξεων του ΓΚΠΔ. 

 3. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και 

δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

 4. Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή 

δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (π.χ. Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας, Γενική Γραμματεία 

Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και οι λοιπές 

συναρμόδιες υπηρεσίες του παραπάνω Υπουργείου). 
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 5.  Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας 

και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των 

συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

II. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ 

 Τα δεδομένα της παρ. Α ανωτέρω θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα είκοσι 

(20) ετών από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί 

με τον Σύμβουλο. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα δεδομένα θα 

τηρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Μετά τη λήξη των 

ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται/διαγράφονται 

με ασφάλεια. 

III. ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 1. Τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

α) πρόσβασης και ενημέρωσης, (β) διόρθωσης, (γ) διαγραφής, (δ) περιορισμού 

της επεξεργασίας, (ε) εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων στην κατάρτιση προφίλ, (στ) φορητότητας και ζ) υποβολής 

καταγγελίας στην  Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(ΑΠΔΠΧ). Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τα υποκείμενα των 

προσωπικών δεδομένων μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στο Ταμείο (e-

mail: info@hraf.gr).  Το Ταμείο λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και το αργότερο 

εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του αιτήματος, το οποίο μπορεί να παραταθεί 

κατά δύο (2) επιπλέον μήνες εάν το αίτημα είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος 

αριθμός αιτημάτων, ενημερώνοντας το υποκείμενο των δεδομένων σχετικά με 

τους λόγους της καθυστέρησης εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του 

αιτήματος  

 2. Το Ταμείο μπορεί να απορρίψει αίτημα διαγραφής των προσωπικών 

δεδομένων εάν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική 

υποχρέωση, για την εκπλήρωση καθήκοντος που επιτελείται προς το δημόσιο 

συμφέρον, για λόγους αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή για τη 

σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή αξιώσεων τρίτων. 
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 3. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Υποψήφιο από τις 

υποχρεώσεις που φέρει λόγω συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 Το Ταμείο έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο τεχνικό και οργανωτικό 

μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των 

δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και 

κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

           ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΑΙΠΕΔ 

1. Ενδιαφερόμενα μέρη 

 Αφορά τους εξωτερικούς συμβούλους που απασχολούνται στα έργα αξιοποίησης 

περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ. 

2. Είδος και όρια εξόδων 

 Τα έξοδα που καλύπτονται από το Ταμείο αφορούν:  

 Α. Έξοδα μετακινήσεων και διαβίωσης των συμβούλων εκτός της έδρας τους, 

δηλαδή έξοδα που αφορούν αποκλειστικά στο έργο αξιοποίησης που 

εμπλέκονται, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις παρακάτω: 

 1. Σύμβουλοι με έδρα στο εξωτερικό: 

 Ι) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, καθώς και 

μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό και έξοδα διαβίωσης στην 

Ελλάδα, όταν ο σύμβουλος έρχεται στην Ελλάδα για τους σκοπούς του έργου. 

 ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο από/προς την έδρα του συμβούλου, έξοδα 

μετακίνησης με αεροπλάνο ή άλλο μέσο εντός της χώρας προορισμού και έξοδα 

διαβίωσης, όταν ο σύμβουλος πραγματοποιεί ταξίδια για τους σκοπούς του έργου 

στο εξωτερικό. 

 2. Σύμβουλοι με έδρα εντός Ελλάδας: 

 Ι) Εγχώριες μετακινήσεις με αεροπλάνο ή άλλο μέσο στο εσωτερικό, καθώς και 

έξοδα διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εσωτερικό για τους 

σκοπούς του έργου. 

 ΙΙ) Μετακινήσεις με αεροπλάνο προς το εξωτερικό και επιστροφή, καθώς και 

έξοδα διαβίωσης στον τόπο προορισμού, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό για τους 

σκοπούς του έργου. 

 Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα αντίστοιχα ανώτατα όρια, τα οποία 

θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού εξόδων κατά τη 
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σύναψη συμβάσεων, πολλαπλασιαζόμενα επί τις εκτιμώμενες ανθρωποημέρες. 

Επίσης τα παρακάτω όρια θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό 

της ημερήσιας αποζημίωσης καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης για 

αεροπορικές μετακινήσεις, όποτε απαιτηθεί. Για συμβάσεις που έχουν ήδη 

συναφθεί, τα παρακάτω όρια λαμβάνονται υπόψη για την έγκριση των εξόδων 

που έχουν γίνει στα πλαίσια των συμβάσεων, και οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη. 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΑ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 
A. ΚΑΙ B.I 

 
A.II ΚΑΙ B.II 

Αεροπορικά 

ταξίδια 

 
Economy Class 

 
Economy Class 

Διαμονή € 130 € 180 

Ημερήσια 

έξοδα 

διαβίωσης 1 

 
€ 50 

 
€ 75 

1: Ως έξοδα διαβίωσης νοούνται τα έξοδα σίτισης και τα έξοδα μετακίνησης με 

δημόσια μέσα μεταφοράς ή ταξί σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο μέσο 

μεταφοράς στην πόλη/προορισμό 

 Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις του έργου απαιτούν τη χρήση αυτοκινήτου, 

τότε θα αναγνωρίζεται χιλιομετρική αποζημίωση ίση με €0,15 ανά χιλιόμετρο. 

 Β. Έξοδα εκτυπώσεων, φωτοτυπιών, τηλεδιασκέψεων και άλλων εξόδων που 

απαιτούνται για την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών του έργου, εκτός από έξοδα 

κινητού τηλεφώνου και λοιπών τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Δεν καλύπτονται 

δαπάνες εκτυπώσεων και φωτοτυπιών, που προκύπτουν από την χρήση ιδίων 

μέσων του συμβούλου, παρά μόνο εάν για τους σκοπούς του έργου απαιτήθηκε 

η παροχή υπηρεσιών από τρίτο. 

3. Προϋποθέσεις κάλυψης εξόδων συμβούλων 

▪ Θα πρέπει από τα τιμολόγια τρίτων που προσκομίζουν οι σύμβουλοι ως 

δικαιολογητικά για την κάλυψη των εξόδων τους, να προκύπτει ότι αφορούν στα 

συγκεκριμένα έργα αξιοποίησης που απασχολούνται. 

▪ Έξοδα ταξιδιών θα γίνονται δεκτά, μόνο εάν τα αντίστοιχα παραστατικά έχουν 

εκδοθεί στο όνομα του στελέχους ή της εταιρείας που επανατιμολογεί το έξοδο 

στο ΤΑΙΠΕΔ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα καλύπτονται από το ΤΑΙΠΕΔ. 
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▪ Οι σύμβουλοι οφείλουν να προγραμματίζουν, σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο 

Έργου τις μετακινήσεις τους, έτσι ώστε να αποφεύγονται υπερχρεώσεις για 

έκτακτες μετακινήσεις. 

▪ Για την κάλυψη δαπανών ενοικίασης αυτοκινήτου, απαιτείται η προέγκριση του 

Υπεύθυνου Έργου και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

4. Τρόπος κάλυψης εξόδων 

 Υπάρχουν δύο εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης εξόδων ταξιδιών των συμβούλων: 

▪ Με επανατιμολόγηση των εξόδων ταξιδιών και την προσκόμιση των σχετικών 

παραστατικών. 

▪ Με καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης, καθώς και αποζημίωσης ανά ταξίδι που 

πραγματοποιεί ο σύμβουλος. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να οριστούν οι 

αεροπορικές μετακινήσεις και το αντίστοιχο κόστος, το οποίο θα αποτελέσει την 

βάση για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης. Επίσης σε αυτή την περίπτωση, 

το τίμημα που θα καταβάλει του ΤΑΙΠΕΔ θα θεωρείται επιπλέον αμοιβή του 

συμβούλου. 

5. Διαδικασία πληρωμής εξόδων 

 Η διαδικασία πληρωμής των εξόδων των συμβούλων από το ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει 

τα εξής βήματα: 

▪ Η προσκόμιση των παραστατικών, δηλαδή φωτοτυπίες των τιμολογίων - εξόδων 

που επανατιμολογούν, τα οποία θα συνοδεύουν το αντίστοιχο τιμολόγιο. 

▪ Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του συμβούλου, ότι τα αντίστοιχα 

έξοδα δεν έχουν τιμολογηθεί και σε άλλο πελάτη/ σε άλλο έργο του συμβούλου, 

και 

▪ Έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου, ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση των 

παραπάνω ορίων, καθώς και την σκοπιμότητα των αντίστοιχων εξόδων 

μετακίνησης, δηλαδή κατά πόσο ήταν απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου 

των συμβούλων. 

 Τα έξοδα καταβάλλονται ένα μήνα από την ημερομηνία τιμολόγησής τους υπό την 
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προϋπόθεση ότι δεν ανέκυψαν προβλήματα κατά τον έλεγχό τους. 

6. Υπερβάσεις ορίων εξόδων 

 Το ΤΑΙΠΕΔ δεν θα καλύπτει έξοδα και δαπάνες διαβίωσης εκτός των ορίων τα 

οποία έχουν συμφωνηθεί. Υπέρβαση του ορίου δεν θα καλύπτεται από το ΤΑΙΠΕΔ, 

χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση και έγκριση από τον Υπεύθυνο Έργου και τον 

Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

1) Υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής 

 [Επωνυμία Εκδότη] 

 [τόπος - ημερομηνία] 

 ΠΡΟΣ: Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.  (ΤΑΙΠΕΔ) 

 Καραγιώργη Σερβίας 6 

 10562 Αθήνα 

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. [⚫] ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΩΧΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΟΧΤΑΚΟΣΙΩΝ (18.800,00) ΕΥΡΩ 

 Κυρίες, Κύριοι, 

 1. Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα εγγυόμαστε 

ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και 

διαιρέσεως υπέρ του/της [●] [πλήρης επωνυμία του Ενδιαφερόμενου υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση], με έδρα τον Δήμο [●], οδός [●] αριθ. [●] (ο 

«Ενδιαφερόμενος»), μέχρι του ποσού των δέκα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 

(18.800€), στο οποίο ποσό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για τη συμμετοχή 

του/της ανωτέρω ως Ενδιαφερόμενου στον ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση 

σύμβασης παροχής υπηρεσιών δυνάμει της Πρόσκλησης με τίτλο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» του ΤΑΙΠΕΔ, με καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών στις 08 Μαρτίου 2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη, τυχόν, 

ημερομηνία μετά από αναβολή. 

 2. Η εγγυητική αυτή επιστολή αφορά μόνο στις υποχρεώσεις συμμετοχής στον 

ανωτέρω ανοικτό διαγωνισμό που αναλαμβάνει ο Ενδιαφερόμενος σύμφωνα με 

την ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην υποχρέωση 

προσέλευσής του προς υπογραφή της σύμβασης και κατάθεσης των αναγκαίων 
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δικαιολογητικών σε περίπτωση κατακύρωσης του αποτελέσματος σε αυτόν.  

 3. Η παρούσα ισχύει για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την καταληκτική 

ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στον διαγωνισμό. Η διάρκεια ισχύος 

παρατείνεται, ύστερα από έγγραφό σας, που θα υποβληθεί προ της ημερομηνίας 

λήξης ισχύος της παρούσας. Εν πάση περιπτώσει, η ισχύς της παρούσας λήγει σε 

περίπτωση λήψεως εγγράφου δηλώσεώς σας ότι δυνάμεθα να θεωρήσουμε τους 

εαυτούς μας απαλλαγμένους από κάθε υποχρέωση από αυτήν ή μέχρις 

επιστροφής της σε εμάς και, πάντως, εντός των χρονικών πλαισίων που ορίζονται 

από την Πρόσκληση. 

 4. Το ανωτέρω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας το καταβάλουμε εν όλω 

ή εν μέρει, απροφάσιστα και χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση εντός τριών (3) 

ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς τούτο, χωρίς διερεύνηση του 

βασίμου της απαίτησης και ανεξάρτητα από, τυχόν, δικαστική αμφισβήτηση. Σε 

περίπτωση κατάπτωσης το ποσό της εγγύησης υπόκειται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 5. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή εξεδόθη από την Τράπεζα στην [●] [τόπος 

έκδοσης]. Οι ειδοποιήσεις προς την Τράπεζα θα πρέπει να απευθύνονται προς την 

Τράπεζα [επωνυμία Τράπεζας], στην ανωτέρω διεύθυνσή της και οποιαδήποτε 

αίτηση πληρωμής να εμφανίζεται στην [●] [Σημείωση: Προσδιορίσατε 

υποκατάστημα για εμφάνιση και πληρωμή]. 

 6. Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Η Τράπεζα, 

και ο Δικαιούχος δια της αποδοχής της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, 

αποδέχονται την υπαγωγή τους στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων 

των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με την παρούσα Εγγυητική 

Επιστολή.  

 7. Σε περίπτωση που μία πρόβλεψη της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής είναι ή 

καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία σε σχέση 

με την Τράπεζα, αυτό δεν θα επηρεάσει: 

 (i) την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε αυτή την δικαιοδοσία οποιασδήποτε 

άλλης προβλέψεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής, ή  

 (ii) την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα σε άλλες δικαιοδοσίες αυτής ή άλλης 
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προβλέψεως της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής,  

 και οι ισχυρές διατάξεις της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής θα ερμηνεύονται 

σύμφωνα με τον οικονομικό σκοπό της παρούσας Εγγυητικής Επιστολής.  

 Βεβαιώνουμε ότι το σύνολο των εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης 

και της παρούσας, που έχει χορηγήσει η Τράπεζά μας και εξακολουθούν ακόμα να 

ισχύουν, χωρίς να καλύπτονται εξ ολοκλήρου με τραπεζική αντεγγύηση ή με 

εμπράγματη ασφάλεια, δεν υπερβαίνει τα όρια που έχει καθορίσει για την 

Τράπεζά μας η αρμόδια Αρχή. 

 [Ημερομηνία] _________________________________________ 

 Για λογαριασμό της [Τράπεζας] 
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2) Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης 

           [Επωνυμία Εκδότη] 

          [τόπος - ημερομηνία] 

          ΠΡΟΣ: Ταμείο Αξιοποίησης  Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου Α.Ε.  (ΤΑΙΠΕΔ) 

                                Καραγιώργη Σερβίας 6 

                                10562 Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. [⚫] ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ  [⚫] ([⚫],00) ΕΥΡΩ 

 Κυρίες, Κύριοι, 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του:  

 (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) [⚫], ΑΦΜ: 

[⚫] (διεύθυνση) [⚫], ή  

 (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) [⚫], ΑΦΜ: [⚫] 

(διεύθυνση) [⚫] ή  

 (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

 α) (πλήρη επωνυμία) [⚫], ΑΦΜ: [⚫] (διεύθυνση) [⚫] 

 β) (πλήρη επωνυμία) [⚫], ΑΦΜ: [⚫] (διεύθυνση) [⚫] 

 γ) (πλήρη επωνυμία) [⚫], ΑΦΜ: [⚫] (διεύθυνση) [⚫] μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε ένα από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ [⚫] ([⚫] €), για την καλή εκτέλεση 

της σύμβασης με αριθμό [⚫] που αφορά στο διαγωνισμό που προκηρύξατε με 

αντικείμενο την Επιλογή Συμβούλου από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) αναφορικά με την παροχή τεχνικής 

υποστήριξης για την υλοποίηση του Έργου 16634 «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» της 
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Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

συνολικής αξίας ευρώ [⚫] (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με την 

Πρόσκληση με τίτλο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

του ΤΑΙΠΕΔ. Το ανωτέρω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά 

ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί 

το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της 

κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

 Η παρούσα ισχύει μέχρι και την επιστροφή της σε εμάς, ή μέχρις ότου λάβουμε 

έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας 

απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό 

των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί συνυπολογίζοντας και το ποσό της 

παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για το ίδρυμα μας.  

 [Ημερομηνία] _________________________________________ 

 Για λογαριασμό της [Τράπεζας] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Παρατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο σε μορφή .pdf και .xml για τη διευκόλυνση της 

συμπλήρωσης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος 

Promitheus ESPDint, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν 

το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο 

των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον οικονομικό φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική 

αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

πρόσκληση, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 



 
 

Σελίδα 67  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ (ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ): [●] 

 

 

 

 

 

*……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Με ατομική μου ευθύνη, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 
22 του ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα στον 
παρόντα πίνακα είναι αληθή και ακριβή, αποδεικνύονται δε από τα 
προσκομιζόμενα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Η παρούσα αποτελεί υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, προς απόδειξη των αναφερομένων σε 
αυτό.  

 Ημερομηνία [●] 

 Υπογραφή και ιδιότητα υπογράφοντος 

 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΕΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V 

 Επωνυμία Ενδιαφερόμενου: αναφέρεται η πλήρης επωνυμία του 

Ενδιαφερόμενου ή μέλους της Ενδιαφερόμενης ένωσης/κοινοπραξίας, στο οποίο 

αφορά ο πίνακας. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία 

ως Ενδιαφερόμενη, ο ανωτέρω πίνακας συντάσσεται και υποβάλλεται για κάθε 

μέλος της που έχει εκτελέσει συμβάσεις που ικανοποιούν το ζητούμενο κριτήριο 

τεχνικής ικανότητας και υπογράφεται από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης/ 

κοινοπραξίας ή τον νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους 

 Α/Α: αύξων αριθμός (κάθε αύξων αριθμός – οριζόντια στήλη συμπληρώνεται ανά 

σύμβαση – παράταση, επομένως τα στοιχεία εκάστης σύμβασης ή παράτασης, 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

ΕΡΓΟΥ  

ΟΝΟΜΑ  ΑΡΧΕΙΟΥ 

Ή ΣΕΛΙΔΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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καταχωρίζονται σε ξεχωριστή οριζόντια στήλη ανά σύμβαση) 

 Τίτλος σύμβασης : ο τυχόν αναγραφόμενος τίτλος στο κείμενο του συμφωνητικού 

 Αντικείμενο: Περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της σύμβασης 

 Εργοδότης : Τίθεται η πλήρης επωνυμία του εργοδότη της σύμβασης 

 Αντικείμενο υπηρεσιών: Αναγράφεται το είδος /  περιεχόμενο των υπηρεσιών  

 Έναρξη Έργου: Τίθεται η ημερομηνία υπογραφής εκάστης σύμβασης. Εάν αυτή 

δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών, τίθεται η ημερομηνία 

έναρξης της παροχής των υπηρεσιών. 

 Παράδοση Έργου: Τίθεται η ημερομηνία παράδοσης των υπηρεσιών εκάστης 

σύμβασης. Εάν αυτή εκτελείται ακόμα και δεν έχει ορισθεί ημερομηνία λήξης της, 

αναγράφεται η λέξη αόριστη.  

 Όνομα αρχείου ή σελίδα προσφοράς : Ο Ενδιαφερόμενος αναγράφει το όνομα 

ηλεκτρονικού αρχείου ή τον αριθμό της σελίδας της προσφοράς του, όπου 

βρίσκεται η οικεία σύμβαση και η βεβαίωση καλής εκτέλεσης της παροχής της 

συγκεκριμένης υπηρεσίας που περιγράφει. 

 *Κενές γραμμές κάτωθι του πίνακα: Σε περίπτωση που ο Ενδιαφερόμενος 

εκτέλεσε κάποιες από τις αναφερόμενες στον πίνακα υπηρεσίες ως μέλος 

αναδόχου ένωσης ή κοινοπραξίας, εξειδικεύει στις κενές γραμμές που τίθενται 

κάτωθι του πίνακα, τις επωνυμίες των μελών της αναδόχου ένωσης/κοινοπραξίας 

που είχε αναλάβει την εκτέλεση της σύμβαση, τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που 

εκτέλεσε ως μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας και ποιο το ποσοστό του σε αυτή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 1. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης παρ. 4.1.1. περ.  2:    

 Ο/Η υπογράφων/ουσα [●] με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται 

κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – 

Διαχειριστής) της εταιρίας [●], με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 22 του 

ν.1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα:  

 Ότι η εταιρεία [●] (Ενδιαφερόμενος /  μέλος της ένωσης [●] ή κοινοπραξίας [●] 

[αναφέρονται τα μέλη]) αποδέχεται τους όρους και την νομιμότητα της 

Πρόσκλησης του ΤΑΙΠΕΔ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» 

και των Παραρτημάτων της στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και ότι θα 

συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση 

του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17) και του εν γένει 

νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των Δράσεων και Έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 

2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - Β' 4498), 

όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 2. Κείμενο Υπεύθυνης Δήλωσης άρθρου 4.1.4.Β2 παρ. Ι. περ. 3  

 Με ατομική μου ευθύνη ως νόμιμος/η εκπρόσωπος του Ενδιαφερόμενου με την 

επωνυμία [●] / ως μέλος της Ομάδας Έργου της Ενδιαφερόμενου [●] και 

γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 Η ενδιαφερόμενη εταιρεία την οποία εκπροσωπώ και εγώ προσωπικά ή /και  οι 

κατωτέρω εργαζόμενοι εμού/της εταιρείας / ή ατομικώς εγώ δεν 
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βρίσκομαι/μαστε σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με τις 

δημοπρατούμενες Υπηρεσίες και το συνολικό Έργο, όπως εξειδικεύονται στην 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» κατά τον χρόνο υποβολής της 

προσφοράς της ανωτέρω εταιρείας και ότι η παρούσα δήλωση θα ισχύει σε 

περίπτωση κατακύρωσης και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το 

ΤΑΙΠΕΔ έναντι του ΤΑΙΠΕΔ και ή της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.   

 3. Κείμενα Υπεύθυνων Δηλώσεων άρθρου 4.1.7  

 α. Υπεργολάβος δανείζει ικανότητα:  

 Ο/Η υπογράφων/ουσα [●] με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται 

κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – 

Διαχειριστής) της εταιρίας [●] [επωνυμία] ή [●] [όνομα φυσικού προσώπου] και 

γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα:  

 1. Ότι η ανωτέρω εταιρεία  /  εγώ προσωπικά αποδέχεται / αποδέχομαι την 

νομιμότητα των όρων της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ με τίτλο 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 

«ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και των Παραρτημάτων της και ότι 

θα συμμορφωνόμαστε / συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 

57/17) και του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των 

Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υπ' αριθμ. 

119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - 
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Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 2. Ότι λάβαμε/έλαβα γνώση του Έργου και των Υπηρεσιών και 

αποδεχόμαστε/αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παραπάνω Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ και παρέχουμε / παρέχω 

στον ανωτέρω Ενδιαφερόμενο τις αναγκαίες ικανότητες και μέσα του για την 

παραδεκτή συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό, ήτοι την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητά μου που συνίσταται συγκεκριμένα σε [●] [αναφέρεται 

η δάνεια ικανότητα π.χ. εμπειρία σε έργο με τα στοιχεία του, μέλος Ομάδας Έργου 

και τα προσόντα του, στοιχεία χρηματοοικονομικής ικανότητας κλπ.]. 

 3. Ότι σε περίπτωση που ο ανωτέρω Ενδιαφερόμενος καταστεί ανάδοχος της ως 

άνω Σύμβασης και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της δεσμευόμαστε / δεσμεύομαι 

έναντί του και έναντι του ΤΑΙΠΕΔ να συνεργασθούμε / συνεργασθώ για όλη την 

καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο και σε συμμόρφωση προς την 

Πρόσκληση, την υπό ανάθεση σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και:  

 α) να θέσουμε/θέσω την ανωτέρω παρεχόμενη ικανότητα στη διάθεσή του 

ανωτέρω Ενδιαφερόμενου και κάθε άλλου υπάρχοντος μέσου (τεχνογνωσία, 

εξοπλισμό, εμπειρία, προσωπικό) για την εκτέλεση της υπό ανάθεση Σύμβασης, 

όπως περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του Ενδιαφερόμενου.  

 ***β) να συνεργασθούμε/συνεργασθώ ως υπεργολάβος του Ενδιαφερόμενου, 

κάνοντας χρήση της ανωτέρω παρεχόμενης ικανότητας και εμπειρίας μου, και να 

παράσχω προς αυτόν υπηρεσίες για την υλοποίηση του τμήματος της σύμβασης, 

που θα μου ανατεθεί υπεργολαβικώς όπως αυτό περιγράφεται στην τεχνική 

προσφορά του Ενδιαφερόμενου. 

 ***γ) θα είμαστε /είμαι με τον ανάδοχο από κοινού υπεύθυνοι / υπεύθυνος για 

την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης, που θα μας/μου ανατεθεί 

υπεργολαβικώς με βάση την τεχνική προσφορά του, έναντι του ΤΑΙΠΕΔ. 

 ***[Σημείωση:  οι περιπτώσεις β και γ συμπληρώνονται σε περίπτωση δανεισμού 

τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας]. 

 β. Υπεργολάβος που δεν δανείζει ικανότητα:  

 Ο/Η υπογράφων/ουσα [●] με την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου (τίθεται 
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κατά περίπτωση: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου – Διευθύνων Σύμβουλος – 

Διαχειριστής) της εταιρίας [●]  [επωνυμία] ή [●] [όνομα φυσικού προσώπου] και 

γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα:  

 1. Ότι η ανωτέρω εταιρεία  /  εγώ προσωπικά αποδέχεται / αποδέχομαι τους 

όρους και την νομιμότητα της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών του ΤΑΙΠΕΔ με 

τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 

«ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» και των Παραρτημάτων της και ότι 

θα συμμορφωνόμαστε / συμμορφώνομαι με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

2021/241 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 

57/17) και του εν γένει νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ιδίως του Συστήματος Διαχείρισης των 

Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (υπ' αριθμ. 

119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών - 

Β' 4498), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

 2. Ότι λάβαμε/έλαβα γνώση των Υπηρεσιών και του Έργου και 

αποδεχόμαστε/αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παραπάνω Πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ και σε περίπτωση που η 

εταιρεία /  ένωση / κοινοπραξία «[●]» καταστεί ανάδοχος της ως άνω σύμβασης 

και για όλη τη διάρκεια εκτέλεσής της δεσμευόμαστε / δεσμεύομαι έναντι της να 

συνεργασθούμε / συνεργασθώ ως υπεργολάβος της και ότι θα παράσχω προς 

αυτήν υπηρεσίες υλοποίησης τμήματος της υπό ανάθεση Σύμβασης, το οποίο 

περιγράφεται στην τεχνική προσφορά της και σε συμμόρφωση προς την 

Πρόσκληση, την υπό ανάθεση σύμβαση και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης και 

ότι θα χρησιμοποιήσω τα μέσα που διαθέτω (τίτλους σπουδών, τεχνογνωσία, 

εμπειρία, εξοπλισμό και προσωπικό) για την παροχή των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών και θα είμαστε /είμαι με τον ανάδοχο από κοινού υπεύθυνοι / 

υπεύθυνος για την εκτέλεση του οικείου τμήματος της σύμβασης, που θα μας/μου 

ανατεθεί υπεργολαβικώς με βάση την τεχνική προσφορά του, έναντι του ΤΑΙΠΕΔ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ: [●] 

 ΠΡΟΣ ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 

ΤΑΙΠΕΔ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 16634 «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»  

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 940.000 € πλέον ΦΠΑ  

 Το συνολικό τίμημα της προσφοράς μας για το σύνολο των υπό ανάθεση 

Υπηρεσιών της Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ [●] [ολογράφως] ([●]) 

[αριθμητικώς]), πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο τίμημα αναλύεται στον 

κατωτέρω πίνακα. 

ΤΙΜΗΜΑ  

ΣΥΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΞΙΩΝ 
(άνευ Φ.Π.Α.) 

 

ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΩΝ (µε Φ.Π.Α.)  

 Ημερομηνία:     [●] 

 Εμπορική Επωνυμία προσφέροντος και υπογραφή – ιδιότητα υπογράφοντος  
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                     ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 Παρατίθεται σε ξεχωριστό αρχείο σε μορφή .pdf και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

της παρούσας. 

 


