
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ή «ΠΥΠ») 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (PMO) 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΙΓΙΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Αθήνα, 27η Ιουλίου 2022  

Η Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ή «ΠΥΠ») Επιλογής Συμβούλου για την παροχή Υπηρεσιών 

Γραφείου Διοίκησης (PMO) καθώς και Τεχνικού και Νομικού Συμβούλου για την υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων από Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Έργων του Προγράμματος 

«ΑΙΓΙΣ» του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που εκδόθηκε από το 

ΤΑΙΠΕΔ την 12η Ιουλίου 2022, τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17.1 της ΠΥΠ τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται κατά τη διάρκεια των ετών 2019, 2020, 2021 και 2022 

(μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 

σωρευτικά:» 

2. Η παράγραφος 25.1 της ΠΥΠ τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την απόδειξη των κριτηρίων τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας του Άρθρου 17.1 

οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά:  

(α)  πλήρως συμπληρωμένους τους πίνακες εμπειρίας/καταλόγους συμβάσεων 

(Πίνακες 1 – 3) του Τεύχος 2 «Υποδείγματα» - Υπόδειγμα 6,  

(β)  την/τις αντίστοιχη/αντίστοιχες Σύμβαση/Συμβάσεις και, στην περίπτωση που δεν 

αυτή/αυτές δεν μπορεί/μπορούν να προσκομιστούν, Υπεύθυνη Δήλωση στους 

οποίους μνημονεύονται οι λόγοι μη προσκόμισης,  

(γ)  δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επιτυχή ολοκλήρωση και περάτωση του 

αντικειμένου των συμβάσεων και ειδικότερα:  



(γα)  εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι φορέας του Δημοσίου ή του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Αναθέτουσα Αρχή κατά τους ορισμούς της 

Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή/και του Ν. 4412/2016, ο προσφέρων θα πρέπει να 

προσκομίσει  

(γαα)  Πιστοποιητικό ή Πρωτόκολλο Παραλαβής ή Βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης από το αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση 

εκτέλεσης της σύμβασης και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου 

αυτής, ή εναλλακτικά 

(γαβ)  αντίγραφα τιμολογίων, πιστοποιήσεων και αποδεικτικά 

εξόφλησης. 

Στην περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγο ο αποδέκτης των υπηρεσιών 

δεν χορηγεί ή δεν δύναται να χορηγήσει κάποιο εκ των ανωτέρω υπό (γαα) 

βεβαιώσεων ή πιστοποητικών, τότε οι προσφέροντες προσκομίζουν 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα: 

α)  την έναρξη και λήξη της περιόδου παροχής των υπηρεσιών,  

β)  την ημερομηνία αποδοχής/παραλαβής των υπηρεσιών/έργου από 

τον φορέα και  

γ) το γεγονός ότι ο φορέας/αποδέκτης των υπηρεσιών δεν τους 

χορήγησε κατόπιν αιτήματός τους ή δεν δύναται να τους 

χορηγήσει την παραπάνω βεβαίωση/πρωτόκολλο και τους λόγους 

μη χορήγησης, εφόσον είναι γνωστοί. 

(γβ)  εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών είναι ιδιώτης/ιδιωτικός φορέας, ο 

προσφέρων θα πρέπει να προσκομίσει  

(γβα)  Βεβαίωση Ιδιώτη από την οποία να προκύπτει η άρτια παροχή των 

υπηρεσιών και η παραλαβή τους, ή εναλλακτικά 

(γββ)  αντίγραφα τιμολογίων, πιστοποιήσεων και αποδεικτικά 

εξόφλησης  

Στην περίπτωση όπου για οποιοδήποτε λόγο ο αποδέκτης των υπηρεσιών 

δεν χορηγεί ή δεν δύναται να χορηγήσει κάποιο εκ των ανωτέρω υπό (γβα) 



βεβαιώσεων ή πιστοποητικών, τότε οι προσφέροντες προσκομίζουν 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα:  

α)  την έναρξη και λήξη της περιόδου παροχής των υπηρεσιών,  

β)  την ημερομηνία αποδοχής/παραλαβής των υπηρεσιών/έργου από 

τον ιδιώτη/αποδέκτη και  

γ)  το γεγονός ότι ο ιδιώτης/αποδέκτης των υπηρεσιών δεν τους 

χορήγησε κατόπιν αιτήματός τους ή δεν δύναται να τους 

χορηγήσει την παραπάνω βεβαίωση/πρωτόκολλο και τους λόγους 

μη χορήγησης, εφόσον είναι γνωστοί. 

(γ)  Εάν ο οικονομικός φορέας έχει υλοποιήσει το έργο παροχής υπηρεσιών ως μέλος 

Ένωσης ή Κοινοπραξίας, προσκομίζει επιπρόσθετα και αντίγραφο του 

Συμφωνητικού από όπου να αποδεικνύεται το ποσοστό συμμετοχής του.» 

Number of Contract Notice in the EU OJ S: 2022/S 132-376860 

Number of Corrigendum in the EU OJ S: 2022/S 146-418885 


