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Αθήνα, 18/4/2018 
Αριθμ. πρωτ.: 2260.00.001/8607 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 01/2018 
Ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το Έργο 
με τίτλο «Προσδιορισμός του πλαισίου λειτουργίας - Ανάπτυξη και Υλοποίηση του 
Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης» με Κωδικό ΟΠΣ : 5007919 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» 
 

 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας  
Διεύθυνση: Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 2109249510 
Fax : 2109249515 
E-mail: mioannid@scadoke.ondsl.gr 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 431.064,16 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

 ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους κατόπιν 
έκδοσης της υπ' αριθμ. 1492/ 05.10.2017 Απόφασης Ένταξης. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα την ΣΑΕ: 4411, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ: 
2017ΣΕ44110000. 

 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 79400000-8. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΑΔΑ: Ω4Ξ7ΟΡΕΞ-3Δ0



 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

Κωδικός ΟΠΣ:5002045 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
Σελίδα 2 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης 
Διαβούλευσης (ΟΜΠΔ) που θα εφαρμοστεί οριζόντια, συμπεριλαμβάνοντας το περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο στον κοινωνικό διάλογο και την πιλοτική λειτουργία του στις Περιφέρειες που θα 
προσδιοριστούν με σαφή κριτήρια (πληθυσμιακά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά).  
Οι Περιφέρειες θα επιλεγούν όπως προσδιορίζεται πιο κάτω με συνδυασμό κριτηρίων επιλογής και 
περιφερειακών χαρακτηριστικών, και λαμβανομένης υπόψη και σχετικής τυπολογίας των 
Περιφερειών που θα προκύψει μέσω των προβλεπόμενων πιο κάτω επεξεργασιών.  
Ενδεικτικά, θα συμπεριλαμβάνονται Περιφέρειες διαφορετικών κατηγοριών ενίσχυσης (μετάβασης, 
περισσότερο αναπτυγμένες, λιγότερο αναπτυγμένες), γεωγραφικού τύπου (ηπειρωτικές, 
νησιώτικες), αστικοποίησης (κυρίως ύπαρξη μεγάλης μητρόπολης ή μη), χαρακτηριστικών 
οικονομικής βάσης, επιπέδου ανάπτυξης, κλπ. 
 
Μεθοδολογία υλοποίησης 
Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρεις φάσεις, ως εξής:  
Α΄: Προσδιορισμός των προδιαγραφών και του πλαισίου λειτουργίας του Μηχανισμού 
Β΄: Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης 
Γ΄: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής του ΟΜΠΔ 
 
Παραδοτέα  
Τα παραδοτέα του έργου θα είναι, ανά Φάση υλοποίησης του Έργου, τα εξής: 
ΦΑΣΗ Α’ Προσδιορισμός των προδιαγραφών και του πλαισίου λειτουργίας του Μηχανισμού 
 
• Π1 Μελέτη αξιολόγησης των διαδικασιών διαβούλευσης 
• Π2 Διεθνείς καλές πρακτικές /Συγκριτική ανάλυση 
• Π3. Προτάσεις αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου διαβούλευσης  
• Π4. Φυσιογνωμία των Περιφερειών (χαρακτηριστικά, καίρια ζητήματα και προκλήσεις σε 
συνάρτηση με το στόχο του έργου) και επιλογή Περιφερειών για την πιλοτική εφαρμογή 
• Π5. Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης 
 
ΦΑΣΗ Β’: Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Πολυεπίπεδης Διαβούλευσης 
 
• Π6 Ανάπτυξη Συστήματος πολυεπίπεδης διαβούλευσης,   
 
ΦΑΣΗ Γ’: Υλοποίηση Πιλοτικής Εφαρμογής του ΟΜΠΔ 
 
 Π7. Πιλοτική εφαρμογή σε επιλεγμένες περιφέρειες [Υπηρεσίες παρακολούθησης πιλοτικής 
λειτουργίας, Εκπαιδευτικό υλικό (ηλεκτρονικό και έντυπο), Σεμινάρια],  
Π8. Οριστικοποίηση ΟΜΠΔ 
 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Η προκήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής θα αναρτηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(http://www.eprocurement.gov.gr) και στο δικτυακό τόπο της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της Ελλάδας (www.oke.gr). 

http://www.eprocurement.gov.gr/
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 ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr 

 Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο αναλυτικό τεύχος της Προκήρυξης με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, ήτοι μέχρι 16/05/2018 και ώρα 15:00. 

 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή 
και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τα ως άνω απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και κατατίθενται στην ΟΚΕ, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 
Αμβροσίου Φραντζή 9, 117 43, ΑΘΗΝΑ, έως τις 15:00. 

 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα 
ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια 
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 
ν. 1497/1984 (Α'188). 

 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Δε θα γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, ούτε προσφορές για μέρος των ζητούμενων 
υπηρεσιών. 

 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, κατά το 
άρθρο 100 του ν. 4412/2016 ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την 22/05/2018 και ώρα 11:00.  

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

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να κατατεθεί 
εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), ήτοι το ποσό των έξι χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα δύο ευρώ 
(6.952,00 €). Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

 ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 
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α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Αναφέρονται αναλυτικά στο τεύχος της Διακήρυξης που είναι αναρτημένο στην επίσημη 
ιστοσελίδα της ΟΚΕ: www.oke.gr  

 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΜΕΝΟΥ 

Επισημαίνεται ότι η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη 

ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης 

ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους 

της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΚΕ 
 
 

ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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