
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
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 ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ 
 τθσ με αρ. πρωτ. 1177/12-02-2014 και με ΑΔΑ: ΒΙ8ΟΞΛΔ-ΡΜΡ 
 όπου ΕΡΡΕ γράφουμε αρμόδια επιτροπι  
 και όπου 3 ΜΘΝΕΣ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ γράφουμε 31-05-2014 

 
ΑΘΘΝΑ 17-02-2014 

 
Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΕΡ 

 
 
 

ΣΩΤΘΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 
 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ 

  
YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 
 

ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 

 
ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

                      
                      Ακινα,  12 . 02 . 2014 
                      Αρ. Ρρωτ.: 1177 
                       

 
ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     03 / 2014  

«ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

τθσ Κατθγορίασ Ρράξθσ 

«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ » 

ςτο πλαίςιο του Υποζργου 5  

«Μελζτθ Εφαρμογισ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ» 

των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3 - ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΡΑΞΘ 

του ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» 

 που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ 
ΕΣΡΑ 2007 – 2013 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   
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YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 
ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 
 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                      
                       

 
 

     Αρμόδιοι Υπάλλθλοι για τθν παροχι πλθροφοριϊν και διευκρινίςεων, 

ςχετικά με το Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ: 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΘ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΤΣΑΝΔΘ ΑΣΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

210 33 12 406  εςωτ. 713 

proceeb@iep.edu.gr 

Αρικμόσ Τθλεομοιοτυπίασ : 210 60 81 879 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΙΤΘΙΟ ΚΑΤΑΚΥΩΣΘΣ: 

ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΑΡΟΨΕΩΣ ΡΟΣΦΟΑ 

 
 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ: 

ΔΕΥΤΕΑ, 17. 03. 2014   και ϊρα 12:30 μ.μ. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

ΤΙΤΘ, 18. 03. 2014   και ϊρα 10:00 π.μ. 

 

ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΚΑΤΑΧΩΘΣΘΣ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΡΟΚΘΥΞΘΣ : 

http://www.iep.edu.gr 

 
 
 
 

 
 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 

162.360,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α.  

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
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ΜΕΟΣ Α’: Γενικά 
Άρκρο 1 

Στοιχεία Διαγωνιςμοφ – Ανακζτουςα Αρχι – Οριςμοί – Δθμοςίευςθ 

1.1. Στοιχεία Διαγωνιςμοφ – Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ: 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 
ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΡΑΞΘΣ «ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» 
ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΙΟΤΘΤΑΣ Α.Ρ.1, Α.Ρ.2 & Α.Ρ.3 – ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΡΑΞΘ 

ΕΝΤΑΞΘ ΡΑΞΘΣ 
23942/21.11.2013, 1θ τροπ. 980/20.01.2014  

& 2θ τροπ. 2089/31.01.2014 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
MIS: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΡΑΞΘΣ ΣΤΘ 

ΣAE 
453588 2013ΣΕ24580048 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» 
ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΔΟΣΘΣ 

ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

 

Σφμβαςθ Υπθρεςιϊν : 

- 72.22.10.00-0 «Υπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν 
επιχειρθςιακισ ανάλυςθσ» 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ,  

με Κριτιριο Ανάκεςθσ: τθν πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικισ απόψεωσ προςφορά 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό 

των ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΘΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΞΘΝΤΑ ΕΥΩ (162.360,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ 23%, ιτοι ΕΚΑΤΟΝ ΤΙΑΝΤΑ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ (132.000,00 €) ΑΝΕΥ ΦΡΑ 23% 

ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ ΕΓΟΥ 

Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» που 

ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ),  ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 

2007-2013 και από Εκνικοφσ Ρόρουσ. 

ΧΟΝΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ – 
ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΓΟΥ 

Ζωσ 31. 12. 2015 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 14. 02. 2014 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ  

ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου Ι.Ε.Ρ.,   

Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι- 11 521, ΑΘΘΝΑ 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   
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ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ 

ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ 
ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΜΕ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΣΦΥΓΘΣ 

Ππωσ ορίηεται από το Ρ.Δ. 118/2007, Άρκ. 10, παρ.1,  

εδαφ. γ και Άρκ. 15, παρ.2α, εδαφ. 1  

ιτοι ΡΑΑΣΚΕΥΘ, 21. 02. 2014 και ϊρα 15:00 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ 
ΔΕΥΤΕΑ, 17. 03. 2014 , και ϊρα 12:30 μ.μ. 

ΤΟΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

Γραφείο Ρρωτοκόλλου Ι.Ε.Ρ.,   

Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι- 11 521, ΑΘΘΝΑ 

ΤΟΡΟΣ, ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΚΑΙ 
ΩΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

Αίκουςα Συνεδριάςεων Ι.Ε.Ρ.,   

Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι- 11 521, ΑΘΘΝΑ  

ΤΙΤΘ, 18. 03. 2014  και ϊρα 10:00 π.μ. 
 

ΕΩΤΘΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ 

ΧΩΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΡΟΣΦΥΓΘΣ 

 

 Ζωσ  ΤΙΤΘ, 04. 03 . 2014 και ϊρα 15:00  

 

 
 
 
 

 
1.2. Ζδρα/ Στοιχεία Επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: 

 

Υπεφκυνοι Επικοινωνίασ: 
 ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΩΣΗ 
 ΕΤΣΤΥΙΑ ΚΑΣΑΝΔΡΗ 
 ΑΠΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤ – ΠΕ13 

Διεφκυνςθ: 
Αν. Τςόχα 36,  

Αμπελόκθποι- 11 521, ΑΘΘΝΑ  

Τθλζφωνα επικοινωνίασ: 210 33 12 406  εςωτ. 713 
Τθλζφωνο τθλεομοιοτυπίασ: 210 60 81 879 

Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου: 

proceeb@iep.edu.gr 

 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
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03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       5/123 

 

Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα 

από οικονομικισ απόψεωσ προςφορά 

Το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) είναι Νομικό Ρρόςωπο Ιδιωτικοφ Δικαίου 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων. Ιδρφκθκε με τον Νόμο 3966/24-5-

2011 και ζκανε ζναρξθ πλιρουσ λειτουργίασ από 24-2-2012 με απόφαςθ Υπουργοφ (ΦΕΚ Β’ 

372/20-2-2012). Η δομι του Ι.Ε.Ρ. τροποποιικθκε με το Νόμο 4186/17-09-2013 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-

2013). 

Το Ι.Ε.Ρ., ενεργϊντασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τθν υπ. αρικ. 07/ 10. 02. 2014 Ρράξθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του, προκθρφςςει Ανοικτό Τακτικό Διαγωνιςμό με τίτλο «ΜΕΛΕΤΘ 

ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ». 

Ο εν λόγω Διαγωνιςμόσ εντάςςεται ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Υποζργου 5 τθσ Ρράξθσ 

«Ρροκαταρκτικζσ ενζργειεσ για τθν εφαρμογι ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ» με κωδικό MIS 453588, θ 

οποία υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ» (ΕΡΕΔΒΜ) . 

Το Ζργο χρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΘΣΘ» που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ),  ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013 και από Εκνικοφσ Ρόρουσ.  

Το Υποζργο 5 χρθματοδοτείται από τθ ΣΑΕ 2013ΣΕ24580048. 

Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ 

«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», θ οποία ζχει 

ςκοπό να δθμιουργιςει το επιμορφωτικό υπόβακρο για τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι 

εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτι ειςάγεται με το Ν. 4142/2013 «Αρχι 

Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ΦΕΚ 83/Α’/2013» 

και εξειδικεφεται ςτο Ρ.Δ. 152/2013 για τθν «Αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ». 

Οι υποψιφιοι πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 

παροφςα προκιρυξθ, το αργότερο μζχρι τθν ΔΕΥΤΕΑ, 17. 03. 2014 και ϊρα 12:30 μ.μ. ςτα 

Γραφεία του Ι.Ε.Ρ., επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι - Ακινα, Γραφείο πρωτοκόλλου.  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί τθν ΤΙΤΘ, 18. 03. 2014 και ϊρα 10:00 π.μ. ςτα Γραφεία 

του Ι.Ε.Ρ., επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι - Ακινα, ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ 

και Αξιολόγθςθσ των Αποτελεςμάτων του Διαγωνιςμοφ. 

 

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ διενεργεί τον παρόντα 

διαγωνιςμό, ζχοντασ υπ’ όψιν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται από τισ 

διατάξεισ που αναφζρονται ςτο κάτωκι κεςμικό πλαίςιο :  
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1. τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 31θσ 

Μαρτίου 2004 περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (όπωσ τροποποιικθκε με τθν Οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ 

τθσ 7θσ Σεπτεμβρίου 2005 για τθν τροποποίθςθ του παραρτιματοσ ΧΧ τθσ οδθγίασ 

2004/17/ΕΚ και του παραρτιματοσ VIII τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 

περί δθμοςίων ςυμβάςεων και τον Κανονιςμό 2083/2005 τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 2005 για τθν 

τροποποίθςθ των οδθγιϊν 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ ςυμβάςεων), 

2. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Αϋ/ 16-3-2007) «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ 

Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2004/18/ΕΚ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει με τθν Οδθγία 

2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν Οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 16θσ Νοεμβρίου 2005, όπου ςτθν παροφςα γίνεται ρθτι αναφορά ςτα άρκρα 

του, όπωσ εν προκειμζνω δφναται να ιςχφουν αναλογικά ι ςυμπλθρωματικά, και ςυνάδουν 

με τθ φφςθ των υπθρεςιϊν, 

3. τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 266150/10-07-2007 «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 

Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπου ςτθν παροφςα γίνεται ρθτι αναφορά ςτα άρκρα του, όπωσ εν 

προκειμζνω δφναται να ιςχφουν αναλογικά ι ςυμπλθρωματικά, κατά μζροσ που δεν 

αντίκειται ςτισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 60/2007, και ςυνάδουν με τθ φφςθ των υπθρεςιϊν, 

4. τον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 1177/2009, τθσ Επιτροπισ τθσ 30θσ Νοεμβρίου 2009 που τροποποιεί 

τισ Οδθγίεσ 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

όςον αφορά τα κατϊτατα όρια εφαρμογισ τουσ κατά τισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων, 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από τον Κανονιςμό 1336/2013 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ  Δεκεμβρίου 

2013. 

5. τθσ Οδθγίασ 89/665/ΕΟΚ, «για το ςυντονιςμό των νομοκετικϊν, κανονιςτικϊν και διοικθτικϊν 

διατάξεων περί τθσ εφαρμογισ των διαδικαςιϊν προςφυγισ ςτον τομζα τθσ ςφναψθσ των 

ςυμβάςεων κρατικϊν προμθκειϊν και δθμοςίων ζργων» και τθσ Οδθγίασ 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992, 

6. το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Ρρομικειεσ του δθμόςιου τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν 

κεμάτων», 

7. τθν Υ.Α Αρικμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργικι απόφαςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ» 

(ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεφχοσ Β’) όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ιςχφει, 

8. το Ν. 3614/03.12.2007 «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για 

τθν προγραμματικι περίοδο 2007 – 2013». (ΦΕΚ 267/03.12.2007 τεφχοσ Α’), 

9. το Ν. 3840/31.03.2010 «Αποκζντρωςθ, απλοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 

των διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ» (ΕΣΡΑ) 2007-2013 και άλλεσ 

διατάξεισ, 
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10. τον Κανονιςμό (ΕΚ) 1159/2000 τθσ Ε.Ε. (30/5/2000) για τισ δράςεισ πλθροφόρθςθσ και 

δθμοςιότθτασ που πρζπει να αναλαμβάνουν τα κράτθ-μζλθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ των 

διαρκρωτικϊν ταμείων, 

11. Το αρ. 61 (παρ. 5) του Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α90/18.4.2013) «Διαμόρφωςθ Φιλικοφ 

Αναπτυξιακοφ Ρεριβάλλοντοσ για τισ Στρατθγικζσ και Ιδιωτικζσ Επενδφςεισ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

12. Τθν από 4/12/2012 Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ Α/237/2012) «υκμίςεισ 

κατεπειγόντων κεμάτων αρμοδιότθτασ των Υπουργείων Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, 

Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων, Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, 

Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, Εργαςίασ, 

Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ, Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και λοιπζσ 

διατάξεισ» θ οποία κυρϊκθκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α 18/25.1.2013), 

13. Το Ν. 3966/ 2011 (ΦΕΚ 118/Α/2011) Θεςμικό πλαίςιο των Ρρότυπων Ρειραματικϊν Σχολείων, 

Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ, Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου Τεχνολογίασ 

Υπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπζσ διατάξεισ, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει κυρίωσ με τον Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/ Α’/ 11.04.2012) Άρκ. 329, Ραρ. 6Α  και τον Ν. 

4076/2012 (ΦΕΚ 159/ Α’/ 10.08.2012)Άρκ. 7, Ραρ.7.  

14. Τον Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ Α’/ 17.09.2013) «Αναδιάρκρωςθ τθσ Δευτεροβάκμιασ τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και λοιπζσ Διατάξεισ» 

15. Ο Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/ Α/ 30.09.1985) «Δομι και Λειτουργία τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» και τον Ν. 3848/10 (ΦΕΚ 71/ Α/ 2010) «Ρερί Αναβάκμιςθσ 

του ρόλου του Εκπαιδευτικοφ» 

16. το Ν. 2472/1997, «Ρροςταςία του ατόμου από τθν επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ 

χαρακτιρα» 

17. το Ν. 3471/2006, «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ ηωισ 

ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν» 

18. Τα Ρ.Δ. 116/2013 και 117/2013 περί «Αποδοχισ Ραραίτθςθσ Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 

(ΦΕΚ 151/ Α’/ 25.06.2013) και Ρ.Δ. 118/2013 περί «Ιδρφςεωσ  Υπουργείου..…Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων..…» (ΦΕΚ 152/ Α’/ 25.06.2013). 

19. Το Ρ.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/ Α’/ 25.06.2013) «Διοριςμόσ Αντιπροζδρου τθσ Κυβζρνθςθσ, 

Υπουργϊν , Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν και Υφυπουργϊν» 

20. Τθν υπϋαρικ. 33/2013 (ΦΕΚ 9/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./14-1-2013) Υ.Α. «Αποδοχι παραίτθςθσ των μελϊν 

του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ και οριςμόσ νζων». 

21. Το υπ’ αρικ. πρωτ. 7840/11-4-2013 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ του ΕΡ 

«Εκπαίδευςθ και Δία Βίου Μάκθςθ» του ΥπΕΡΘ περί επιβεβαίωςθσ διαχειριςτικισ επάρκειασ 

δικαιοφχων ΕΣΡΑ κατά τθ μεταβατικι περίοδο. 

22. Το Εγχειρίδιο Διαδικαςιϊν Διαχείριςθσ Συγχρθματοδοτοφμενων Ζργων του Ι.Ε.Ρ. 
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23. Τθν υπ’ αρικ. 23942/21-11-2013 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ 

ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», με κωδικό MIS 453588, ςτα 

Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα: «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ», τθν 1θ Τροποποίθςθ τθσ 

Οριηόντιασ Ρράξθσ "«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»" υπ’ αρικ. 980/20-01-2014 και τθν 2θ Τροποποίθςθ τθσ Οριηόντιασ Ρράξθσ 

"«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»" υπ’ αρικ. 2089/31-01-2014 

24. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 165/ 04. 02. 2014 οδθγία Γ.Γ. του Υ.ΡΑΙ.Θ. (υπ’ αρικ. πρωτ. Ι.Ε.Ρ. 

854/04.02.2014) περί του Εξαιρετικά.   

25.  Το υπ’ αρ. πρωτ. 2928/ 11. 02. 2014  ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΡΕΔΒΜ περί τθσ χοριγθςθσ 

Ρροζγκριςθσ Δθμοπράτθςθσ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ. 

26. Τθν υπ’ αρ. πρωτ. 07/ 10. 02. 2014  Ρράξθ του Δ. Σ. του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ, περί τθσ Εγκρίςεωσ Διενζργειασ του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ και των ςχετικϊν 

Τευχϊν του.  

27.  Πτι θ δαπάνθ που προκαλείται κα βαρφνει τθν Σ.Α.Ε. 2/45     και Κωδικό Ρράξθσ (ΣΑ) 

2013ΣΕ24580048  από τθν οποία χρθματοδοτείται θ  ςχετικι Ρράξθ.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΘΝΤΑ ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΘΝΤΑ ΕΥΩ (162.360,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ 23%, ιτοι ΕΚΑΤΟΝ ΤΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΩ (132.000,00 €) ΑΝΕΥ ΦΡΑ 

23%, το οποίο είναι και το ανϊτατο όριο για τθν υποβολι προςφορϊν.  

Τα πορίςματα από τθ μελζτθ που κα εκπονθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ, τουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν 

καταγραφι, ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ, κα 

αξιοποιθκοφν για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ.  

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

 

 

ΣΩΤΘΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 
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Οριςμοί Διακιρυξθσ 
 
Ενδιαφερόμενοσ Κάκε ενδιαφερόμενο φυςικό ι νομικό πρόςωπο, ι ζνωςθ ι ςφμπραξθ ι 

κοινοπραξία προςϊπων χωρίσ νομικι προςωπικότθτα, που προτίκεται να 

λάβει μζροσ ςτθν παροφςα διαδικαςία. 

Διαγωνιηόμενοσ ι 

υμμετζχων ι 

Προςφζρων ι Τποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ 

Ο Ενδιαφερόμενοσ που ζχει υποβάλει ςτον παρόντα Διαγωνιςμό Φάκελο 

Συμμετοχισ, είτε είναι φυςικό ι νομικό πρόςωπο, είτε ζνωςθ ι ςφμπραξθ ι 

κοινοπραξία φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων. 

Σεφχοσ Διαγωνιςμοφ Η παροφςα Διακιρυξθ με τα Παραρτιματα και Προςαρτιματά τθσ, τα οποία 

μετά τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κακίςτανται Συμβατικά Τεφχθ. 

Ανάδοχοσ Ο προςφζρων που κα επιλεγεί και κα κλθκεί να υπογράψει τθ Σφμβαςθ και 

κα υλοποιιςει το ςφνολο του Ζργου. 

Ανακζτουςα Αρχι (ΑΑ) ι 

Κφριοσ του ζργου 

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ), το οποίο κα υπογράψει με 

τον Ανάδοχο τθ Σφμβαςθ για τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

Αντίκλθτοσ Το πρόςωπο που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ, με ζγγραφθ διλωςι του, ςτθν 

οποία περιλαμβάνονται τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου (ονοματεπϊνυμο, 

ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμόσ τθλεφϊνου, fax, κλπ.) ορίηει ωσ υπεφκυνο 

για τισ ενδεχόμενεσ ανάγκεσ επικοινωνίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αυτόν. 

Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ 

Αναλαμβάνει τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για το 

τυπικά παραδεκτό τουσ. Αξιολογεί τισ τυπικά παραδεκτζσ προςφορζσ  

γνωμοδοτϊντασ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι για το αποτζλεςμα τθσ 

διαδικαςίασ (ςυμπεριλαμβάνονται και οι φάςεισ διακοπισ, αναβολισ, 

επανάλθψθσ, ματαίωςθσ, ανάκλθςθ, κατακφρωςθσ) 

Επιτροπι Παραλαβισ και 

Παρακολοφκθςθσ του 

Ζργου (ΕΠΠΕ) 

Η ΕΠΠΕ ςυςτινεται κάκε φορά με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και είναι αρμόδια για τθν ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι των παραδοτζων. 

Επίςθμθ γλϊςςα του 

Διαγωνιςμοφ και τθσ 

φμβαςθσ 

Επίςθμθ γλϊςςα τθσ Σφμβαςθσ είναι θ ελλθνικι. Η παροφςα Διακιρυξθ, τα 

ζντυπα τθσ Τεχνικισ και Οικονομικισ Προςφοράσ και θ Σφμβαςθ είναι 

ςυνταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Όλα τα δικαιολογθτικά και οι 

προςφορζσ των διαγωνιηομζνων που κα υποβλθκοφν κα είναι ςυνταγμζνα 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, εκτόσ από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που 

μπορεί να είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

Ζργο Το ςφνολο του υπό ανάκεςθ Ζργου. 

Προχπολογιςμόσ Ζργου Η εκτιμϊμενθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι δαπάνθ για τθν υλοποίθςθ του 

Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 

φμβαςθ Το ςυμφωνθτικό που κα υπογραφεί μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν για 

το ςφνολο του Ζργου, δθλαδι μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 

Αναδόχου του Ζργου που κα επιλεγεί. 

υνολικό Σίμθμα Το ςυνολικό τίμθμα τθσ Σφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ). 
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ΜΕΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΕΓΟΥ 

 
 
 

A1. Ρεριβάλλον του Ζργου 

Α1.1  Πργανα και Επιτροπζσ (Διακυβζρνθςθ του Ζργου) 

Για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ του Ζργου τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, κα οριςτεί «Επιτροπι 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ (ΕΔΔ)», «Επιτροπι Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων & Ρροςφυγϊν (ΕΑΕΡ)»    

& «Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ Ζργου (ΕΡΡΕ)». 

 

Οι αποφάςεισ και των τριϊν επιτροπϊν κα ζχουν μορφι ειςθγιςεων και κα τίκενται υπό τθν 

κρίςθ και ζγκριςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ. 

 

 

 

A2. Αντικείμενο του Ζργου 

Το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου εντάςςεται ςτο πλαίςιο τθσ ενταγμζνθσ Ρράξθσ 

«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ», θ οποία ζχει 

ςκοπό να δθμιουργιςει το επιμορφωτικό υπόβακρο για τθν απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι 

εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτι ειςάγεται με το Ν. 4142/2013 

«Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ΦΕΚ 

83/ Α’/ 2013» και εξειδικεφεται ςτο ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 152/2013 για τθν «Αξιολόγθςθ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ». 

Στόχοσ τθσ ςυνολικισ Ρράξθσ είναι ο ςχεδιαςμόσ, θ επιςτθμονικι υποςτιριξθ, θ τεκμθρίωςθ 

και θ υλοποίθςθ τθσ ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο 

τθσ αναμόρφωςθσ των δομϊν και των διαδικαςιϊν για τθν ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ 

αξιολόγθςθσ του ςυνόλου του εκπαιδευτικοφ ζργου και των ςυντελεςτϊν του ςτθν 

Ρρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ και ςτθν αρχικι επαγγελματικι κατάρτιςθ, με τθν 

ειςαγωγι ενιαίων ποςοτικϊν και ποιοτικϊν δεικτϊν αξιολόγθςθσ με γνϊμονα τθν 

ανκρωποκεντρικι διάςταςθ τθσ παιδείασ, τθ γνωςτικι πρόοδο και τθν αποτελεςματικότθτα 

του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ραράλλθλα, ςτο πλαίςιο τθσ για τθν εφαρμογι του 

Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κα γίνουν οι 

απαραίτθτεσ προκαταρκτικζσ ενζργειεσ, ζτςι ϊςτε:  

 να αποτυπωκοφν και να περιγραφοφν οι απαραίτθτεσ διαδικαςίεσ για τθν αξιολόγθςθ 

και να αναπτυχκεί υποςτθρικτικό υλικό 
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 να υποςτθριχκεί θ απρόςκοπτθ και αποτελεςματικι λειτουργία τθσ Αρχισ Διαςφάλιςθσ 

τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ρρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ (Α.ΔΙ.Ρ.Ρ.Δ.Ε.) 

Σκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

και του διοικθτικοφ τουσ ζργου μζςω τθσ άμεςθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν επιμόρφωςθ, προσ 

όφελοσ των ιδίων, των μακθτϊν και τθσ κοινωνίασ. 

Ειδικότερα, θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςυμβάλλει: 

 ςτθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ, των λειτουργιϊν και των αποτελεςμάτων του 

εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου, 

 ςτθν ολοκλθρωμζνθ αποτφπωςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν αξιολόγθςθ 

τθσ ςχολικισ μονάδασ και του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςτο ςφνολό του με ςτόχο τθ 

βελτίωςι του, 

 ςτθ διάχυςθ των καλϊν πρακτικϊν ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ, ωσ βαςικοφ 

ςυντελεςτι υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ επιμόρφωςθσ και τθσ 

ανατροφοδότθςθσ του ζργου τουσ και 

 ςτθν παροχι κινιτρων για τθ διαρκι επιςτθμονικι και επαγγελματικι ανάπτυξθ και 

εξζλιξθ των ςτελεχϊν και των εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο και τθσ δια βίου μάκθςθσ. 

Η αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν διενεργείται επί ςυγκεκριμζνων κριτθρίων που ςχετίηονται 

με τθ φφςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και τθν υπαλλθλικι ιδιότθτα. 

Τα πορίςματα από τθ μελζτθ που κα εκπονθκεί ςτο πλαίςιο τθσ ανάκεςθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ, κυρίωσ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ, τουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν 

καταγραφι, ςυλλογι και επεξεργαςία των δεδομζνων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ κα 

αξιοποιθκοφν για τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ.  

Στισ ενότθτεσ που ακολουκοφν αναλφεται το αντικείμενο του παρόντοσ ζργου. 

Α2.1  Μελζτθ Εφαρμογισ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ 

Το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ 

κακορίηεται ςτο ΡΔ 152/2013. Σκοπόσ του ζργου είναι θ εκπόνθςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του 

πλαιςίου αξιολόγθςθσ, ϊςτε να εφαρμοςτεί άμεςα το ςφςτθμα τθσ αξιολόγθςθσ από τθν 

ΑΔΙΡΡΔΕ και να διαςφαλιςκεί ότι από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων που ςυλλζγονται κα 

μποροφν να προκφπτουν ςυμπεράςματα για τθν ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ.  

Βαςικά τθσ ςθμεία που κα περιλθφκοφν ςτθ μελζτθ είναι: 

Α2.1.1 Οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ του οργάνου τθσ ΑΔΙΡΡΔΕ. 

Απαιτείται ο προςδιοριςμόσ του ζργου και των λειτουργιϊν τθσ ΑΔΙΡΡΔΕ με βάςθ τον ςτόχο 

τθσ όπωσ ορίηεται ςτο ΡΔ 152/2013 (ΦΕΚ 83/ 9-4-2013) «Διαςφάλιςθ υψθλισ ποιότθτασ 

αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ ζργου». Συγκεκριμζνα, θ μελζτθ κα πρζπει να περιγράψει:  
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 το μοντζλο οργάνωςθσ το οποίο κα κακιςτά εφικτι τθν λειτουργία τθσ Αρχισ και τθν 

επίτευξθ του ςτόχου τθσ 

 τα μζςα και τισ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων κα επιτυγχάνεται ο παραπάνω ςτόχοσ 

και οι επιμζρουσ αρμοδιότθτζσ τθσ Αρχισ όςον αφορά: 

o τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου 

o τθν υποςτιριξθ του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων ςτθ βελτίωςθ του 

ςχεδιαςμοφ τθσ εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ, με ςτόχο τθν επιτυχι μετάβαςθ των μακθτϊν ςτθ 

μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, τθ ςταδιοδρομία και τθ δια βίου μάκθςθ 

o τθν εγγφθςθ τθσ διαφάνειασ όλων των δράςεϊν τθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αξιολόγθςθσ τθσ οργανωτικισ διάρκρωςθσ και τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

o τθν παρακολοφκθςθ, μελζτθ και αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ τθσ εκπαιδευτικισ 

πολιτικισ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, όπωσ αυτι 

ςχεδιάηεται με τθν υποςτιριξθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.),  

o τθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων 

και των λοιπϊν αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων, κακϊσ και των φορζων που εποπτεφονται από το Υπουργείο 

αυτό, οι οποίοι αςκοφν αρμοδιότθτεσ ςε κζματα πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

o τθν εποπτεία των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να 

ςυμμετζχει με όργανα ι εκπροςϊπουσ τθσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 

οικείεσ διατάξεισ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ εγκυρότθτασ, τθσ αξιοπιςτίασ και 

τθσ αντικειμενικότθτασ τθσ αξιολόγθςθσ. 

o τθ μεταξιολόγθςθ των ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και 

των εκπαιδευτικϊν και τον εντοπιςμό αδυναμιϊν και τρόπων αντιμετϊπιςισ 

τουσ, με απϊτερο ςκοπό τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ λειτουργικότθτάσ τουσ.  

o τθν κρίςθ των ενςτάςεων των Ρεριφερειακϊν Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, των 

Σχολικϊν Συμβοφλων και των Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ κατά των εκκζςεων 

αξιολόγθςισ τουσ κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ. 

o τθ γνωμοδότθςθ ι ειςιγθςθ, φςτερα από ερϊτθμα του Υπουργοφ Ραιδείασ και 

Θρθςκευμάτων ι αυτεπαγγζλτωσ, ςχετικά με κζματα που άπτονται των 

ανωτζρω αρμοδιοτιτων και τθσ αποςτολισ τθσ. 

Στο πλαίςιο τθσ περιγραφισ των παραπάνω διαδικαςιϊν ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να 

δοκεί: 
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 ςτουσ τρόπουσ διαςφάλιςθσ τθσ εγκυρότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ, τθσ διαφάνειασ και 

τθσ ςαφινειασ των κρίςεων κακϊσ και τθσ πλθρότθτασ και του πλουραλιςμοφ των 

δεδομζνων παρζχοντασ τθ δυνατότθτα άντλθςθσ πλθροφοριϊν από πολλαπλζσ πθγζσ.    

 ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ πλαιςίου αξιολόγθςθσ το οποίο κα λαμβάνει υπόψθ τισ  

διαφορετικζσ ςυνκικεσ και δυνατότθτεσ και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά περιοχϊν, 

των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν, τοπικϊν ςυνκθκϊν και ιδιαιτεροτιτων των ςχολικϊν 

μονάδων και των ειδικοτιτων. 

 Στουσ τρόπουσ ςφνδεςθσ και ςυνζργειασ μεταξφ υπθρεςιϊν (Κεντρικι Υπθρεςία του 

Υπουργείου, ΙΕΡ, κατά τόπουσ Διευκφνςεισ και Ρεριφζρειεσ) και ιδιαίτερα τθσ 

θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ για τθ ςυλλογι, οργάνωςθ και αξιοποίθςθ των δεδομζνων. 

 

Α2.1.2  Ο τρόποσ εφαρμογισ αντίςτοιχων ςυςτθμάτων ςε χϊρεσ του ΟΟΣΑ, κυρίωσ τθσ 

Ευρϊπθσ. 

Ζργο του Αναδόχου κα είναι θ μελζτθ και αποτφπωςθ των χαρακτθριςτικϊν άλλων 
εκπαιδευτικϊν ςυςτθμάτων ςε χϊρεσ του ΟΟΣΑ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω ςθμεία, και 
ςυγκεκριμζνα όςον αφορά:  

 τα μοντζλα οργάνωςθσ των αρχϊν που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν διαδικαςιϊν  

 τα μζςα και τισ διαδικαςίεσ μζςω των οποίων επιχειροφν τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ 
του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτα ςθμεία τα οποία μποροφν να αξιοποιθκοφν ςτθν 

εφαρμογι του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ. 

Α2.1.3  Μθχανιςμοί, εργαλεία και διαδικαςίεσ εφαρμογισ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 

Στο πλαίςιο του ζργου του ο Ανάδοχοσ κα αναπτφξει προτάςεισ που κα αφοροφν τουσ 

μθχανιςμοφσ και τισ διαδικαςίεσ που είναι απαραίτθτο να αναπτυχκοφν για τθ ςωςτι και 

ολοκλθρωμζνθ εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ. Ειδικότερα, οι προτάςεισ κα 

αφοροφν: 

 Στο ςχεδιαςμό των εντφπων αξιολόγθςθσ που κα αντιςτοιχοφν ςε θλεκτρονικζσ φόρμεσ 

για κάκε κατθγορία προςωπικοφ που αξιολογείται, ϊςτε θ πλθροφορία να δομείται με 

τρόπο που να τθν κακιςτά μθχανογραφικά αξιοποιιςιμθ. Τα ζντυπα - φόρμεσ κα 

διαμορφωκοφν με βάςθ τισ υποδείξεισ τθσ Ειδικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Ι.Ε.Ρ. 

Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτθν ευχρθςτία, τθ ςαφινεια και τθ 

λειτουργικότθτα ςτθν πράξθ των εντφπων αξιολόγθςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ των εντφπων κα 

πρζπει να παρζχει τθ δυνατότθτα ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των δεδομζνων με 

μονάδεσ ανάλυςθσ τθν αξιολόγθςθ ανά Ρεριφζρεια, Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, 

ειδικότθτα αξιολογουμζνων, αξιολογθτι και αξιολογοφμενο, διαςφαλίηοντασ τθ 
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ςυμβατότθτα τόςο εντόσ τθσ πλατφόρμασ που κα δθμιουργθκεί για τισ ανάγκεσ τθσ 

αξιολόγθςθσ όςο και μεταξφ των Υπθρεςιϊν του Υπουργείου, του ςυςτιματοσ 

αυτοαξιολόγθςθσ και των ςχετικϊν με τθν εκπαίδευςθ Ραρατθρθτθρίων.  

 Στο μθχανιςμό επεξεργαςίασ τθσ καταγραφόμενθσ πλθροφορίασ ςε ςχζςθ με τθν 

αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Η πρόταςθ κα αφορά ςτο διοικθτικό ςχιμα και τισ 

διαδικαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, αλλά και ςτον υπολογιςμό 

του διοικθτικοφ φόρτου και του απαιτοφμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ. Στόχοσ είναι τα 

πορίςματα αυτισ τθσ πρόταςθσ κα τφχουν άμεςθσ αξιοποίθςθσ από τθν ΑΔΙΡΡΔΕ και 

να ελαχιςτοποιθκεί ο χρόνοσ για τθν υποβολι και ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων. 

 Στθ ςφνδεςθ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ με τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

μονάδασ με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ ενόσ ολιςτικοφ μοντζλου αξιολόγθςθσ που κα 

λαμβάνει υπόψθ του ςτοιχεία από τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ. Ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ κα πρζπει να δοκεί ςτουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ των δεδομζνων, των 

διαδικαςιϊν ι/και των αποτελεςμάτων τθσ αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ 

ϊςτε να διαςφαλίηεται θ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων, να μειϊνεται ο χρόνοσ και ο 

φόρτοσ τθσ ςυλλογισ των δεδομζνων και να διαμορφϊνεται ζνα ςυνεκτικό πλαίςιο 

αξιολόγθςθσ που να εξυπθρετεί και τισ δφο μορφζσ τθσ αξιολόγθςθσ. 

 Στον εντοπιςμό επιπλζον δεδομζνων, ποιοτικϊν ι ποςοτικϊν των οποίων θ καταγραφι 

ςυνειςφζρει ςτθ ςυνολικότερθ αποτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ο μελετθτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του το υφιςτάμενο 

κεςμικό πλαίςιο. Στο πλαίςιο αυτό, αναμζνεται να προβλεφκεί θ δυνατότθτα 

αποτφπωςθσ και ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των ςυνολικϊν δεδομζνων αλλά και των 

αξιολογικϊν αποτιμιςεων κακενόσ εκάςτου αξιολογθτι που μπορεί να οδθγιςουν ςε 

ςυμπεράςματα ςχετικά με τάςεισ που διαμορφϊνονται ςτισ τελικζσ βακμολογίεσ και 

αφοροφν επιμζρουσ ειδικότθτεσ, περιοχζσ, βακμίδεσ, αξιολογθτζσ κ.λπ. Αναμζνεται 

επίςθσ να προβλεφκεί θ δυνατότθτα αποτφπωςθσ και ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων που αφοροφν ςτα χαρακτθριςτικά των ςχολικϊν μονάδων. Ο ανάδοχοσ κα 

πρζπει ςυγκεκριμζνα να προτείνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιθκεί ο 

μθχανιςμόσ με τρόπο που κα ςυμβάλει ςτθ διαρκι ανατροφοδότθςθ και βελτίωςθ του 

ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου. 

 

Επιςθμαίνεται ότι θ παράδοςθ των παραδοτζων του αναδόχου κα ολοκλθρωκεί εντόσ ζωσ 

31/05/2014 από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κα γίνεται τμθματικά ϊςτε να υπάρχει θ 

απαιτοφμενθ ανατροφοδότθςθ από τθν Κεντρικι Επιτροπι Επιςτθμονικοφ Συντονιςμοφ του 

ζργου και τθν Ειδικι Επιςτθμονικι Επιτροπι.  
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Α2.1.4  Ανάλυςθ και κακοριςμόσ των απαιτιςεων πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν 

εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν ανάλυςθ και τον κακοριςμό των απαιτιςεων, ςε υλικό και 

εφαρμογζσ, του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ που είναι απαραίτθτο για τθν εφαρμογι του 

ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Επιςτθμονικι Επιτροπι και τθν 

Ειδικι Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ Ρράξθσ. 

 
 
 
 

Α2.2 Ραραδοτζα 

Κωδ. 
Ραραδοτζου 

Ρεριγραφι Ραραδοτζου 

Ρ1 
Αποτφπωςθ ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α/κμιασ 
και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Ρ2 Μελζτθ εφαρμογισ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ – μθχανιςμοί, εργαλεία, 
διαδικαςίεσ 

Ρ3 Σχζδιο Κανονιςμοφ λειτουργίασ του οργάνου τθσ ΑΔΙΡΡΔΕ 

Ρ4 Χαρακτθριςτικά Ρλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 
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Α2.3 Μεκοδολογία Διοίκθςθσ και Υλοποίθςθσ Ζργου 

Α2.3.1 Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ Ζργου 

Στθ ςυνζχεια παρατίκεται το χρονοδιάγραμμα υποβολισ των Ραραδοτζων του ζργου: 

Ραραδοτζο Ρροκεςμία Υποβολισ  

Ρ1. Αναφορά ςυςτθμάτων αξιολόγθςθσ 
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ Α/κμιασ και 
Β/κμιασ +Εκπ/ςθσ ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό 
επίπεδο 

 ΕΙΚΟΣΙ (20) ΘΜΕΕΣ  

από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 
Ρ2. Μελζτθ εφαρμογισ ςυςτιματοσ 
αξιολόγθςθσ – μθχανιςμοί, εργαλεία, 
διαδικαςίεσ 

Ρ3. Σχζδιο Κανονιςμοφ λειτουργίασ του 
οργάνου τθσ ΑΔΙΡΡΔΕ 

ΕΝΑ (1) ΜΘΝΑ  

από τθν παράδοςθ του Ρ1 και Ρ2 

 

Ρ4. Ανάλυςθ και κακοριςμόσ των απαιτιςεων 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ για τθν 
εφαρμογι του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 

 

 

Α2.3.2 Σχιμα Διοίκθςθσ, Σχεδιαςμοφ και Υλοποίθςθσ του Ζργου 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλλει ςτθν προςφορά του ολοκλθρωμζνθ 

πρόταςθ για το ςχιμα διοίκθςθσ, τθν οργάνωςθ για τθν υλοποίθςθ του ζργου και το 

προςωπικό που κα διακζςει (ομάδα ζργου), με αναλυτικι αναφορά ςτο αντικείμενο και το 

χρόνο απαςχόλθςθσ τουσ ςτο ζργο. Τυχόν αλλαγι μζλουσ του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν 

ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. 

Στθν καταγραφι τθσ ομάδασ του ζργου κα πρζπει ρθτϊσ να ςυμπεριλθφκεί ο Υπεφκυνοσ 

Ζργου από τθν πλευρά του Αναδόχου, ο οποίοσ κα αναλάβει τθν απευκείασ επικοινωνία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι, το ςυντονιςμό των εργαςιϊν και τθν διευκζτθςθ ηθτθμάτων που 

άπτονται τθσ παρακολοφκθςθσ, παραλαβισ και πλθρωμϊν του ζργου. 

Για κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ του ζργου κα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία, όπωσ ο ρόλοσ ςτο 

ζργο, το αντικείμενο εργαςιϊν, ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ, ενϊ ςε κατάλλθλο ςθμείο τθσ 

προςφοράσ κα παρατίκεται το βιογραφικό του ςθμείωμα. 
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Η Ανακζτουςα Αρχι ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει αδυναμία ςυγκεκριμζνων ςτελεχϊν να 

επιτελζςουν επιτυχϊσ τον προβλεπόμενο ρόλο τουσ, ακολουκϊντασ τα προβλεπόμενα από τθ 

διαδικαςία παρακολοφκθςθσ του ζργου, κα ηθτά τθν άρςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με τθν 

αντικατάςταςι τουσ από νζα ςτελζχθ που κα τεκοφν και πάλι υπό τθν ζγκριςι τθσ. 

 

A2.3.2.1 Ομάδα Ζργου / Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου 

 
Τα ςτελζχθ του Αναδόχου που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, κα 

αποτελοφνται από: 

1. Τον Υπεφκυνο Ζργου (ΥΕ), ο οποίοσ κα θγθκεί τθσ ομάδασ ζργου και κα ζχει τθ 

ςυνολικι ευκφνθ των εργαςιϊν του Αναδόχου. 

2. Τθν Ομάδα Ζργου, θ οποία ςε ςυνεργαςία με τον ΥΕ υποςτθρίηει τθ λειτουργία του 

ςχιματοσ Διοίκθςθσ Ζργου, κακϊσ και των εμπλεκόμενων ομάδων κλπ. 

 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει αναλυτικά ςτθν προςφορά του ζνα 

ολοκλθρωμζνο Σχιμα Διοίκθςθσ Ζργου, ςτο οποίο να προδιαγράφει τισ διεπαφζσ και 

ςυνεργαςίεσ με τουσ εμπλεκόμενουσ του ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ το αντικείμενο και το 

χρόνο απαςχόλθςισ τουσ ςτο Ζργο και γενικότερα, τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Τυχόν αλλαγι μζλουσ του προςωπικοφ κα τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά 

από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει τθν κφρια ευκφνθ επίβλεψθσ και ελζγχου τθσ πορείασ ανάπτυξθσ 

και υλοποίθςθσ του Ζργου, ενϊ τθν κφρια ευκφνθ υλοποίθςθσ του Ζργου κα τθν ζχει ο 

Ανάδοχοσ.  

A2.3.2.2 Υπεφκυνοσ Ζργου 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν Ρροςφορά του το ςτζλεχοσ που κα 

αναλάβει το ρόλο του Υπεφκυνου Ζργου (ΥΕ). Ο ΥΕ κα πρζπει να διακζτει, επαρκϊσ 

τεκμθριωμζνα, προςόντα και εμπειρία που να επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των 

εργαςιϊν του Αναδόχου. 

Συγκεκριμζνα, για τον ΥΕ κα πρζπει:  

- να περιγραφεί ο ρόλοσ του ςτο προτεινόμενο Σχιμα Διοίκθςθσ 

- να δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο Ζργο και οι ανκρωπομινεσ που κα 
απαςχολθκεί  

- να δθλωκεί θ ςχζςθ του με τον υποψιφιο Ανάδοχο (υπάλλθλοσ / μόνιμο ςτζλεχοσ, 
εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ, ςτζλεχοσ υπεργολάβου). 
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A2.3.2.3 Μζλθ Ομάδασ Ζργου 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει ςτθν Ρροςφορά του τα Μζλθ τθσ Ομάδασ 

Ζργου. 

Συγκεκριμζνα, για τα Μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου κα πρζπει: 

- να περιγραφεί ο ρόλοσ τουσ ςτο προτεινόμενο Σχιμα Διοίκθςθσ 

- να δθλωκεί το ποςοςτό ςυμμετοχισ τουσ ςτο Ζργο και οι ανκρωπομινεσ που κα 

απαςχολθκοφν 

- να δθλωκεί θ ςχζςθ τουσ με τον υποψιφιο Ανάδοχο (υπάλλθλοσ / μόνιμο ςτζλεχοσ, 

εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ, ςτζλεχοσ υπεργολάβου). 

 

Α2.3.3 Διαδικαςία Ραραλαβισ Ζργου 

Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ παρεκκλίςεων κάκε παραδοτζου από τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, 

θ ΕΡΡΕ διαβιβάηει εγγράφωσ ςτον Ανάδοχο - το αργότερο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν 

από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ παράδοςισ του - τισ παρατθριςεισ τθσ επί του 

παραδοτζου, προκειμζνου ο Ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί με αυτζσ και να το επανυποβάλει 

κατάλλθλα διορκωμζνο και ςυμπλθρωμζνο εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ 

των παρατθριςεων. 

Η διαδικαςία επανυποβολισ μπορεί να επαναλθφκεί, αλλά ςε καμία περίπτωςθ ο χρόνοσ των 

παρατθριςεων ι τθσ επανυποβολισ παραδοτζου δεν επθρεάηει τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

του αναδόχου, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Η παράδοςθ του ζργου από τον Ανάδοχο γίνεται υποχρεωτικά μζςα ςτισ προκεςμίεσ που 

ορίηονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. Στισ περιπτϊςεισ μθ ζγκαιρθσ ςυμμόρφωςθσ του 

αναδόχου ςτο πλαίςιο των ανωτζρω, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επιβάλλει ριτρεσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μζροσ Β τθσ παροφςασ. 

 

 

Α2.3.4 Οριςτικι Ραραλαβι 

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου των 

Ραραδοτζων, ο Ανάδοχοσ καλεί τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ εγγράφωσ να 

προχωριςει ςτθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ είναι υποχρεωμζνθ να διεξάγει, εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

ωσ άνω κλιςθ, τουσ προβλεπόμενουσ και ςφμφωνουσ με τθ Σφμβαςθ ελζγχουσ για τθν άρτια 

εκτζλεςθ του Ζργου και με τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων αυτϊν και εφόςον δεν προκφπτουν 

παρατθριςεισ, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ του Ζργου. Στθν 
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περίπτωςθ ζγγραφων παρατθριςεων εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 

Ραραλαβισ εντόσ του ωσ άνω προβλεπόμενου διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκρικεί 

εγγράφωσ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. Η Σφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 

Ραραλαβισ του Ζργου ςυνεπάγεται και τθν Ραραλαβι αυτοφ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΜΕΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Β1. Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

B1.1 Αντικείμενο Διαγωνιςμοφ 

Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ είναι θ επιλογι Αναδόχου για το Ζργο, όπωσ αυτό περιγράφεται 

ςτο Μζροσ Α τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Γίνονται δεκτζσ Ρροςφορζσ για το ςφνολο των απαιτιςεων. Δεν γίνονται δεκτζσ και 

απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ Ρροςφορζσ που υποβάλλονται για μζροσ του Ζργου. 

B1.2 Ρλαίςιο Υλοποίθςθσ Ζργου 

Β1.2.1 Συνεργαςία Αναδόχου – Ανακζτουςασ Αρχισ 

Για τθν επιτυχία του ζργου, ο Ανάδοχοσ οφείλει:  

 να ςυνεργάηεται ςυνεχϊσ και με ςυνζπεια με τουσ επιμζρουσ εμπλεκόμενουσ, όπωσ, 
ιδίωσ, τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αλλά και τουσ Αναδόχουσ άλλων 
ςυςχετιηόμενων ζργων, με γνϊμονα τον αποτελεςματικό ςχεδιαςμό υλοποίθςθσ του 
ζργου, 

 να μεριμνά, όπου και όποτε αυτό είναι απαραίτθτο, για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ του 
ζργου,  

 να απευκφνεται ζγκαιρα ςτθν Ανακζτουςα Αρχισ, ςχετικά με τθν ενδεχόμενθ 
ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεργαςίασ κατάλλθλων ςτελεχϊν, απαραίτθτων για τθν 
επιτυχι υλοποίθςθ του ζργου, 

 να ενθμερϊνει ςε ςυνεχι βάςθ, ζγκαιρα και τεκμθριωμζνα τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ςχετικά με ηθτιματα ι/ και  προβλιματα  που ενδζχεται να επθρεάςουν τθν επιτυχι  
υλοποίθςθ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων του ζργου, 

 να λαμβάνει υπόψθ του ςτο ςχεδιαςμό του Ζργου και να ςυμμορφϊνεται με τισ 
οποιεςδιποτε ςχετικζσ γραπτζσ βαςικζσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ 
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Β1.2.2 Τόποσ Υλοποίθςθσ του Ζργου - Τόποσ και Χρόνοσ Ραράδοςθσ 

Ανακζτουςα Αρχι είναι το Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (ΙΕΡ).  

 

 

-Διεφκυνςθ ζδρασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: Αν. Τςόχα 36, 11521, Ακινα 

- Τθλζφωνο: 210 3312406 εςωτ. 726 

- Fax: 2103257336 

- E-mail: proceeb@iep.edu.gr 

- Ρλθροφορίεσ: κα   Νίκα Μαρία 

Ο Ανάδοχοσ του ζργου οφείλει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ του από τθν ζδρα του και να 
παρίςταται ςτουσ χϊρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του ζργου, ι 
όταν καλείται εκτάκτωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ των παραδοτζων του Αναδόχου αναφζρεται ςτισ αντίςτοιχεσ 
προδιαγραφζσ ςτο Μζροσ Α. 

 

 
 

Β1.2.3 Διαδικαςίεσ Ραράδοςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου 

Οι διαδικαςίεσ παράδοςθσ και παραλαβισ του Ζργου γίνονται ςφμφωνα με τισ κατά 
περίπτωςθ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και μζςα ςτισ ςυμβατικά τικζμενεσ 
προκεςμίεσ (προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ - Μζροσ Α). 

 

B1.3 Ρροχπολογιςμόσ Ζργου 

Ο Ρροχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των ΕΚΑΤΟ ΕΞΘΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΘΝΤΑ ΕΥΩ (162.360,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ, ιτοι ΕΚΑΤΟΝ 

ΤΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΩ ( 132.000,00 €) ΑΝΕΥ ΦΡΑ -  Ο ΦΡΑ είναι ΤΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ 

ΤΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΩ (30.360,00 €). 
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Το Ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου 

Μάκθςθ», και ειδικότερα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ 

(κοινοτικι ςυνδρομι) και από Εκνικοφσ Ρόρουσ (εκνικι ςυμμετοχι). 

Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου (κοινοτικι ςυνδρομι και εκνικι ςυμμετοχι), κα βαρφνουν 

τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, και ςυγκεκριμζνα τον ενάρικμο 

κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ Ζνταξθσ (ΣΑΕ) 2013ΣΕ24580048   

Επιςθμαίνεται ότι, ο ανωτζρω προχπολογιςμόσ αποτελεί το ανϊτατο παραδεκτό όριο 

προςφερόμενθσ τιμισ - οικονομικισ προςφοράσ για τθν ανάδειξθ αναδόχου. 

 

B1.4 Θμερομθνία Αποςτολισ τθσ Διακιρυξθσ 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ κα δθμοςιευκεί, με δαπάνεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

από τον προχπολογιςμό των ςχετικϊν πράξεων του Ζργου ςτον Ελλθνικό Τφπο, ωσ 

ακολοφκωσ: 

 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων του 

Φφλλου Εφθμερίδοσ τθσ Κυβερνιςεωσ: 14. 02. 2014, θμζρα Ραραςκευι. 

 Ημερομθνία δθμοςίευςθσ ςε θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ 

πανελλαδικισ κυκλοφορίασ, τθν 14. 02. 2014, θμζρα Ραραςκευι.  

 Ημερομθνία ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα –ολόκλθρου του τεφχουσ Διακιρυξθσ- του 

ΙΕΡ   www.iep.edu.gr : τθν 14. 02. 2014, θμζρα Ραραςκευι.  

 Επίςθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο: http://et.diavgeia.gov.gr/f/iep τθσ «Διαφγειασ 

και ςτον ιςτότοπο: http://www.eprocurement.gov.gr του «Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων» 

 

B1.5 Τόποσ και Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

 

 Καταλθκτικι Θμερομθνία Υποβολισ Ρροςφορϊν των Ενδιαφερομζνων, ορίηεται θ 17θ  

Μαρτίου 2014, θμζρα  ΔΕΥΤΕΑ και μζχρι τισ 12:30 μ.μ., ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 36, Γραφείο 
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Ρρωτοκόλλου, Αμπελόκθποι - 11 521, ΑΘΘΝΑ. 

 Εναλλακτικά, οι Ενδιαφερόμενοι μποροφν να αποςτζλλουν με οιοδιποτε μζςο τον Φάκελο 

των Ρροςφορϊν τουσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. Στθν περίπτωςθ αυτι, κα 

πρωτοκολλοφνται από το εν λόγω Γραφείο, με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ, ότι 

αυτζσ κα περιζλκουν αποδεδειγμζνα ςτο Ι.Ε.Ρ. μζχρι και τθν ανωτζρω καταλθκτικι 

θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν, τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου του 

παρόντοσ Άρκρου. 

 Και οι προςφορζσ που αποςτζλλονται, κατά τθ διαδικαςία τθσ προθγοφμενθσ 

παραγράφου, ΔΕΝ αποςφραγίηονται από το προαναφερκζν Γραφείο Ρρωτοκόλλου, αλλά 

παραδίδονται ςτθν Επιτροπι, προκειμζνου να αποςφραγιςτοφν με τισ υπόλοιπεσ 

προςφορζσ. 

 Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ι περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, κατά παράβαςθ 

των οριηομζνων ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ του παρόντοσ άρκρου ι/και 

εκπρόκεςμα, επίςθσ κα πρωτοκολλοφνται από το ωσ άνω Γραφείο και χωρίσ να 

αποςφραγιςτοφν κα παραδίδονται αμελλθτί ςτθν αρμόδια Επιτροπι, θ οποία κα 

ειςθγείται τθν απόρριψι τουσ ωσ απαράδεκτεσ και τθν επιςτροφι τουσ ςτουσ 

ενδιαφερομζνουσ, χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. 

 Στισ περιπτϊςεισ που οι υποβαλλόμενεσ ι οι ταχυδρομικά αποςτελλόμενεσ προςφορζσ 

δεν τθροφν τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ 

άρκρου, δεν λαμβάνονται υπόψθ. 

 Οι προςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ. Οι 

προςφορζσ που κα υποβλθκοφν πρζπει να βρίςκονται ςυςκευαςμζνεσ ςε ζνα ενιαίο 

ςφνολο (φάκελο ι ςυςκευαςία) με τθν ζνδειξθ: 

 

 

Ενδεικτικά, παρατίκεται πρότυπο εξωτερικισ όψθσ του Κυρίωσ Φακζλου Ρροςφοράσ: 

                                                         

       

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

                           

Συμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία 
του προςφζροντοσ: 
Ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου 
ι Επωνυμία νομικοφ προςϊπου  
ςυνεταιριςμοφ, ζνωςθσ ι 
κοινοπραξίασ 
Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Τθλζφωνο, 
Αρικμόσ τθλεομοιοτυπίασ 

και διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       27/123 

ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

  

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   03 / 2014 

 

«ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ: ________, __. __. 2014   

 

τθσ Κατθγορίασ Ρράξθσ 

«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ » 

 

ςτο πλαίςιο του Υποζργου 5  

«Μελζτθ Εφαρμογισ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ» 

των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3- ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΡΑΞΘ 

του ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» 

  

 

που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ 

ΕΣΡΑ 2007 – 2013 

     

         (ΡΟΣΟΧΗ:   Να  ΜΗΝ  αποςφραγιςκεί από τθν Ταχυδρομικι Υπθρεςία ι το Ρρωτόκολλο). 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται, ςε δφο αντίτυπα, ζνα (01) Ρρωτότυπο και ζνα (01) Αντίγραφο, 

μζςα ςε ΕΝΑΝ ΣΦΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΥΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το πρωτότυπο 

διαφζρει από το αντίγραφο τθσ προςφοράσ, υπεριςχφει το πρωτότυπο. Οι προςφορζσ κα 

είναι Ζγγραφεσ και ςτθν Ελλθνικι και μόνο γλϊςςα. Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων 

φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν 

ίχνθ. 
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Η Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει ευκφνθ για τθν αςφάλεια του περιεχομζνου των φακζλων 

ςυμμετοχισ μζχρι τθν παραλαβι τουσ, οφτε για οποιαδιποτε κακυςτζρθςθ άφιξθσ αυτϊν και 

οι Ρροςφζροντεσ φζρουν αποκλειςτικά τθν ευκφνθ τθσ ζγκαιρθσ υποβολισ των φακζλων 

ςυμμετοχισ τουσ.  

 

Σε εξωτερικι όψθ του Κυρίωσ Φακζλου κάκε προςφοράσ πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ 

τα εξισ (Άρκρο 11, Ρ.Δ. 118/2007): 

 Η λζξθ «Ρροςφορά». 

 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ, 

 Ο αρικμόσ, ο τίτλοσ  και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ. 

 Η θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. 

 Τα ςτοιχεία του αποςτολζα/ διαγωνιηομζνου, με οριςμό υπευκφνου επικοινωνίασ και 

ταχυδρομικισ και θλεκτρονικισ διεφκυνςθσ κακϊσ και αρικμό τθλεφϊνου και 

τθλεομοιοτυπίασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1.6 Τρόποσ Λιψθσ Εγγράφων Διαγωνιςμοφ 

Ραραλαβι τευχϊν Διαγωνιςμοφ: 

 Η παροφςα Ρροκιρυξθ και τα Τεφχθ που τθ ςυνοδεφουν διατίκενται από το Γραφείο 

Ρρωτοκόλλου, όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 1.1. τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, ςτθν ζδρα τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ Ι.Ε.Ρ., κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ: από 08:00 π.μ.  ζωσ και 

15:00  άνευ αντιτίμου. 
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 Το πλιρεσ κείμενο τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν διευκρινιςεισ, διατίκεται και μζςω του 

Διαδικτφου ςτθ διεφκυνςθ  http://www.iep.edu.gr  ςε θλεκτρονικι ΜΗ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΜΗ 

μορφι, όμωσ θ Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται για  τθν ορκότθτα, πλθρότθτα και 

τθν ακρίβεια των εγγράφων του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ που κα αναρτθκοφν ςτο 

Διαδίκτυο. Σε περίπτωςθ εντοπιςμοφ οποιαςδιποτε παράλειψθσ ι ςφάλματοσ, 

υπερτεροφν τα ακριβι αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τθροφνται ςτο 

χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί κατάλογο με τα πλιρθ ςτοιχεία επωνυμίασ και 

επικοινωνίασ των ενδιαφερομζνων που παρζλαβαν τα τεφχθ από το προαναφερκζν 

Γραφείο. Στον κατάλογο αυτό ςθμειϊνεται και θ ςχετικι θμερομθνία παραλαβισ. 

 Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ υποχρεοφνται να ελζγξουν άμεςα το αντίτυπο τθσ 

Διακιρυξθσ που παραλαμβάνουν από άποψθ πλθρότθτασ ςφμφωνα με τον πίνακα 

περιεχομζνων και τον ςυνολικό αρικμό ςελίδων και εφόςον διαπιςτϊςουν 

οποιαδιποτε παράλειψθ, να το γνωρίςουν ζγγραφα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και να 

ηθτιςουν νζο πλιρεσ αντίγραφο. Ρροςφυγζσ κατά τθσ νομιμότθτασ του Διαγωνιςμοφ 

με το αιτιολογικό τισ μθ πλθρότθτασ του παραλθφκζντοσ αντιγράφου τθσ Διακιρυξθσ, 

κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Οι παραλιπτεσ τθσ Διακιρυξθσ μζςω του διαδικτυακοφ τόπου κα πρζπει επίςθσ κατά τθν 

παραλαβι τθσ να ςυμπλθρϊνουν ςχετικό θλεκτρονικό ζντυπο (τθν αντίςτοιχθ φόρμα 

δεδομζνων) και να το αποςτείλουν θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ  ταχυδρομείου   

(e-mail): proceeb@iep.edu.gr, με  τα  ςτοιχεία των ενδιαφερομζνων (όπωσ επωνυμία, 

διεφκυνςθ, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τθλζφωνο, φαξ, διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου), 

ζτςι ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να ζχει ςτθ διάκεςι τθσ πλιρθ κατάλογο όςων παρζλαβαν τθ 

Διακιρυξθ, για τθν περίπτωςθ που κα ικελε να τουσ αποςτείλει τυχόν ςυμπλθρωματικά 

ςτοιχεία ι διευκρινίςεισ επ' αυτισ. Για τυχόν ελλείψεισ ςτθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων του 

πιο πάνω εντφπου τθν ευκφνθ φζρει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ. 
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B1.7 Ραροχι Διευκρινίςεων επί τθσ Διακιρυξθσ 

Οι υποψιφιοι Ανάδοχοι μποροφν να ηθτιςουν γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία) 

ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ: 

 

 

ΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘ 
ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΩΝ ΕΡΙ ΤΩΝ 

ΟΩΝ ΤΘΣ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΡΟΣΦΥΓΘΣ 

Ππωσ ορίηεται από το Ρ.Δ. 118/2007, Άρκ. 10, παρ.1,  

εδαφ. γ ΚΑΙ  Άρκ. 15, παρ.2α, εδαφ. 1  

ιτοι ΡΑΑΣΚΕΥΘ, 21. 02. 2014 και ϊρα 15:00 

 

ΕΩΤΘΣΕΙΣ – ΔΙΕΥΚΙΝΘΣΕΙΣ 

ΧΩΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΡΟΣΦΥΓΘΣ 

 

 Ζωσ  04. 03 . 2014 και ϊρα 15:00  

 

 

Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ διευκρινίςεισ που κα ηθτθκοφν εντόσ του προαναφερκζντοσ 

διαςτιματοσ κα είναι διακζςιμεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ΙΕΡ http://www.iep.edu.gr  από 

τθν Τρίτθ, 11. 03. 2014 

 

Κανζνασ υποψιφιοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί προφορικζσ 

απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Οι αιτιςεισ παροχισ διευκρινίςεων κα πρζπει να απευκφνονται ςτο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (επί τθσ οδοφ Αν. Τςόχα 36, Αμπελόκθποι-11521, Ακινα, αρικ. 

τθλεομοιοτυπίασ 210 60 81 879). 

Κανζνασ υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δεν μπορεί ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ να επικαλεςκεί 

προφορικζσ απαντιςεισ εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Ρροσ διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ, θ υποβολι των ερωτιςεων μπορεί να γίνει και με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προσ τθ διεφκυνςθ: proceeb@iep.edu.gr, χωρίσ όμωσ θ 

δυνατότθτα αυτι να απαλλάςςει τουσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ από τθν υποχρζωςθ να 

υποβάλλουν τα ερωτιματα και γραπτϊσ (με επιςτολι ι τθλεομοιοτυπία), μζςα ςτθν 

προκεςμία που ορίηεται παραπάνω. Θ Ανακζτουςα Αρχι δεν κα απαντιςει ςε ερωτιματα 

που κα ζχουν υποβλθκεί μόνο με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
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Β2. Δικαίωμα Συμμετοχισ – Δικαιολογθτικά 

B2.1 Δικαίωμα Συμμετοχισ 

Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, ζχουν: 

(α) Φυςικά ι νομικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ ι ςυνεταιριςμοί, που 

αςχολοφνται με τθν παροχι ςχετικϊν υπθρεςιϊν.  

(β) Ενϊςεισ των πιο πάνω φυςικϊν ι/και νομικϊν προςϊπων εφόςον κακζνασ από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζνωςθ πλθροί τθν ανωτζρω προχπόκεςθ (α) και υποβάλλουν 

κοινι προςφορά, ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο Άρκρο 6 τθσ 

παροφςασ προκιρυξθσ.  

Οι ενϊςεισ αυτζσ δεν υποχρεϊνονται να λαμβάνουν οριςμζνθ νομικι μορφι προκειμζνου να 

υποβάλουν τθν προςφορά. Ράντωσ, θ επιλεγείςα ζνωςθ δφναται να υποχρεωκεί να πράξει 

τοφτο, εάν κατακυρωκεί ςε αυτιν θ ςφμβαςθ, εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ 

είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Κάκε διαγωνιηόμενοσ, φυςικό ι νομικό πρόςωπο, δικαιοφται να ςυμμετζχει μόνο με μία 

προςφορά. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα που ςυμμετζχουν αυτόνομα ςτο διαγωνιςμό, δεν 

μποροφν να ςυμμετζχουν ςτον ίδιο διαγωνιςμό και ωσ μζλθ κοινοπραξίασ ι ζνωςθσ 

προςϊπων, οι υποβλθκείςεσ προςφορζσ τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ και οι ανωτζρω 

ςυμμετζχοντεσ αποκλείονται από το διαγωνιςμό. Ο αποκλειςμόσ τουσ επιφζρει και τον 

αποκλειςμό τθσ κάκε προςφοράσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν. 

Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, ο όροσ “παρζχων υπθρεςίεσ” αφορά όλεσ τισ 

προαναφερκείςεσ ςτα (α) και (β) κατθγορίεσ. 

Τα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα 

οικεία επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να προςκομίηουν ανάλογο πιςτοποιθτικό. Οι 

υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι 

τουσ ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ με ανάλογο 

πιςτοποιθτικό ι, εφόςον τζτοιο πιςτοποιθτικό δεν εκδίδεται ςτο οικείο κράτοσ, από υπεφκυνθ 

διλωςθ του προμθκευτι που γίνεται ενϊπιον δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι 

ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ.  

Τα ωσ άνω φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων κα πρζπει να 

λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) ι του 

Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (ΕΟΧ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ Συμφωνία 

Δθμοςίων Συμβάςεων ςτο πλαίςιο του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου και των πολυμερϊν 

διαπραγματεφςεων του Γφρου τθσ Ουρουγουάθσ, θ οποία κυρϊκθκε με το νόμο 2513/1997 

και ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ (άρ. 4, Ρ.Δ. 60/2007). 

Δεν γίνονται δεκτοί: 
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(α) Πςοι ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του δθμοςίου 

(β) Πςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου με 

απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

(γ)  Πςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 

ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 

κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

(δ)  Πςεσ επιχειριςεισ υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

(ε)  Πςοι ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

(ςτ)  Πςοι δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 6 τθσ 

παροφςασ.  

(η)  Πςοι είναι ζνοχοι ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν προςωπικι τουσ κατάςταςθ ι όςοι δεν ζχουν παράςχει τισ 

πλθροφορίεσ αυτζσ 

 

B2.2 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ 

Οι ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν, υποχρεωτικά μαηί με τθν προςφορά τουσ, ςτο 

φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, ΕΡΙ ΡΟΙΝΗ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουκα κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά – ςε ζνα πρωτότυπο και ζνα αντίγραφο:  

Σα δικαςτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που κατατίκενται πρζπει να είναι πρωτότυπα ι 

νομίμωσ επικυρωμζνα. 

 

 

 

  

 

Α. Ζλλθνεσ Ρολίτεσ 

(1) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ 

και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ - Υπόδειγμα 2 τθσ παροφςασ (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και 

άρκρο 25 παρ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).  

(2) Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 παρ. 1 

περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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(3.1) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: 

 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι 

προςφζροντεσ.  

 Να δθλϊνεται ότι οι προςφζροντεσ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ 

τουσ, δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και τελεςίδικθ απόφαςθ: 

 για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, δθλαδι για 

κάποιο από τα ακόλουκα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1) 

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 

Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο 

άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE 

L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2) 

 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 

προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 

316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48) 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 

άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για 

τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 

28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 

28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ173) και 

τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ305) 

 για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, 

ψευδορκίασ, δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ  

 Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν: 

 ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. αϋ τθσ παρ. 2 του 

άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118 καταςτάςεισ, δθλαδι ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ 

 ι ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, που προβλζπεται 

από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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 ςε πτωχετυικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν ι διαδικαςία κιρυξθσ παφςθσ ι αναςτολζσ 

εργαςιϊν, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ αναγκαςτικισ 

διαχείριςθσ και εξυγίανςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Ν. 

3588/07 

 Να δθλϊνεται ότι είναι:  

α) αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και 

β) φορολογικά ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. 

 Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων ζχει παράςχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται 

για τθν προςωπικι του κατάςταςθ και ότι δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν 

  Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων δεν υπάγεται ςε καμία περίπτωςθ επαγγελματικοφ 

παραπτϊματοσ 

(3.2) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: 

 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι 
προςφζροντεσ.  

 Θα δθλϊνεται ότι μζχρι τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 

 Πτι δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 
δθμοςίου. 

 Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 
δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 
κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

 Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

 Πτι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 
οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ςτο ςφνολό τουσ.  

 Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ι 

υπαναχϊρθςι τθσ ι τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καλοφμενθσ 

εφεξισ ωσ «Επιτροπι». 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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 Πτι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ. 1). 

 Πτι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

 Πτι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ εντόσ είκοςι 

θμερϊν (20 θμζρεσ) προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του 

Ρ.Δ. 118/2007, που απαιτοφνται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, όπωσ αναφζρονται 

αναλυτικά ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 του Ρ.Δ. 118/2007. 

 

(4) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό. 

 

Β. Αλλοδαποί 

(1) Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 16 τθσ παροφςασ 

και ςφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ - Υπόδειγμα 2 (άρκρο 6 παρ.1 περ. αϋ και άρκρο 25 παρ. 4 

του Ρ.Δ. 118/2007).  

(2) Ραραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εάν θ ςυμμετοχι γίνεται δια αντιπροςϊπων (άρκρο 6 παρ. 1 

περ. γϋ του Ρ.Δ. 118/2007). 

(3.1) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6),  μζχρι τθν θμερομθνία 

υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ, ςτθν οποία: 

 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι 

προςφζροντεσ.  

 Να δθλϊνεται ότι οι προςφζροντεσ δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και 

τελεςίδικθ απόφαςθ: 

1. για κάποιο τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του π.δ. 60/2007, δθλαδι 

για κάποιο από τα ακόλουκα: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 

παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 

τθσ 29.1.1998, ςελ. 1) 

 δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο 
άρκρο 3 παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE 
L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2) 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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 απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν 
προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 
316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 48) 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο 
άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για 
τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 
28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 
28.12.2001, ςελ. 76), θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 2331/1995 (Αϋ173) και 
τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ305) 

2. για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, εκβίαςθσ, πλαςτογραφίασ, 

ψευδορκίασ, δωροδοκίασ, δόλιασ χρεοκοπίασ  

 Να δθλϊνεται ότι δεν τελοφν: 

 ςε κάποια από τισ αναφερόμενεσ ςτθν περίπτωςθ (2) του εδ. αϋτθσ παρ.2 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118 καταςτάςεισ, δθλαδι ςε πτϊχευςθ ι ςε διαδικαςία 
κιρυξθσ πτϊχευςθσ 

 ςε πτωχετυικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό 
ςυμβιβαςμό, παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν ι διαδικαςία κιρυξθσ παφςθσ ι 
αναςτολζσ εργαςιϊν, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ και εξυγίανςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ εξυγίανςθσ του 
άρκρου 99 του Ν. 3588/07. 

 ι ανάλογθ κατάςταςθ, που προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, που 
προβλζπεται από τισ διατάξεισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ του προςφζροντοσ 

 Να δθλϊνεται ότι είναι:  
α) αςφαλιςτικά ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ, που αφοροφν ειςφορζσ 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και 
β) φορολογικά ενιμεροι ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ 

 Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων ζχει παράςχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται 

για τθν προςωπικι του κατάςταςθ και ότι δεν είναι ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν αυτϊν 

 Να δθλϊνεται ότι ο προςφζρων δεν υπάγεται ςε καμία περίπτωςθ επαγγελματικοφ 

παραπτϊματοσ 

 

(3.2) Υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε 

ιςχφει, με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: 

 Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ, ςτον οποίο ςυμμετζχουν οι 

προςφζροντεσ.  

 Θα δθλϊνεται, μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ: 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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 Πτι δεν ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτοι από ςφμβαςθ προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν του 

δθμοςίου 

 Πτι δεν ζχουν αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

με απόφαςθ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

 Πτι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ που ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό 

δεν ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ ςε χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. Τυχόν αντίςτοιχεσ κυρϊςεισ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ κα εξετάηονται και κα 

κρίνονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ανά περίπτωςθ. 

 Πτι οι επιχειριςεισ δεν υπόκεινται ςε νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ. 

 Πτι δεν ζχουν διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. 

 Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, των 

οποίων ζλαβε γνϊςθ και τουσ οποίουσ αποδζχεται ςτο ςφνολό τουσ.  

 Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ, για τθν οποιαδιποτε απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, που ςχετίηεται με τθν αναβολι ι ακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ι 

υπαναχϊρθςι τθσ ι τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ καλοφμενθσ 

εφεξισ ωσ «Επιτροπι». 

 Πτι δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ και τελεςίδικθ απόφαςθ για κάποιο από τα 

αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 

δραςτθριότθτασ (αρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και αρκ. 35 παρ. 1). 

 Πτι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 

διαγωνιςμοφ. 

 Πτι αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ εντόσ είκοςι 

θμερϊν (20 θμζρεσ)προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του 

Ρ.Δ. 118/2007, που απαιτοφνται κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, όπωσ αναφζρονται 

αναλυτικά ςτο άρκρο 9 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ του άρκρου 20 του Ρ.Δ.118/2007. 

 

(4) Αίτθςθ ςυμμετοχισ ςτον διαγωνιςμό 

 

Γ. Νομικά πρόςωπα, Θμεδαπά ι Αλλοδαπά 

Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά των ανωτζρω παραγράφων Α. Ζλλθνεσ πολίτεσ και Β. 

Αλλοδαποί, αντιςτοίχωσ. 

Επιπλζον, ειδικότερα για τα νομικά πρόςωπα: 
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Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Αϋ 75), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

με κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ (Ρ.Δ 118/2007, Άρκ. 6), ςτθν οποία: να δθλϊνεται ότι μζχρι 

τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ θ επιχείρθςι τουσ δεν τελεί ςε κάποια από τισ 

αναφερόμενεσ ςτθν περ. (2) του εδ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ρ.Δ. 118/2007 

καταςτάςεισ, δθλαδι υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ι ειδικι 

εκκακάριςθ του ν.1829/1990 (Αϋ 101), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει και επίςθσ, ότι θ επιχείρθςθ δεν 

ζχει τεκεί και δεν τελεί υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ, 

κάκε είδουσ παφςθ ι αναςτολι δραςτθριοτιτων, κάκε είδουσ αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, κακεςτϊσ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Ν 3588/07.  

H υπεφκυνθ διλωςθ για μθ καταδίκθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 

του π.δ. 60/2007 και τθσ περ.1 του εδ.α τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του π.δ. 118/2007 αφορά ςτο 

πρόςωπο των διαχειριςτϊν, ομορρφκμων εταίρων ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

του προζδρου του Δ.Σ. και του Διευκφνοντοσ Συμβοφλου, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. 

Διευκρινίηεται ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από 

τουσ διαχειριςτζσ, από τουσ ομόρρυκμουσ εταίρουσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. ι από 

οποιονδιποτε άλλο πρόςωπο ζχει τθν εντολι και τθν εξουςία εκπροςϊπθςθσ και δζςμευςθσ 

των ωσ άνω νομικϊν προςϊπων ζναντι τρίτων και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ βάςει νόμιμων 

παραςτατικϊν εκπροςϊπθςθσ.  

Πλα τα νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ για τθν απόδειξθ των ανωτζρω 

ιδιοτιτων και τθσ εξουςίασ ζκδοςθσ παραςτατικοφ εκπροςϊπθςθσ. Συγκεκριμζνα: 

 

1Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι Ανωνφμου Εταιρείασ (Α.Ε.) ι Εταιρείασ 

Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

 ΦΕΚ ςφςταςθσ τθσ εταιρείασ κακϊσ και όλων των τροποποιιςεων  

 ΦΕΚ εκπροςωπιςεωσ τθσ εταιρίασ 

 Ρρόςφατο κωδικοποιθμζνο καταςτατικό, κεωρθμζνο από τθν αρμόδια αρχι 

 Βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ, από τθν οποία 

να προκφπτουν οι τυχόν μεταβολζσ, που ζχουν επζλκει ςτο νομικό πρόςωπο και τα 

όργανα διοίκθςθσ αυτοφ 

 Ρρακτικό απόφαςθσ Δ.Σ. περί εγκρίςεωσ ςυμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό και εξουςιοδότθςθ 

ςε ςυγκεκριμζνο πρόςωπο που κα παραςτεί ςτο άνοιγμα των προςφορϊν 

1Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόςωπα με τθ μορφι προςωπικισ εταιρείασ (Ο.Ε. ι Ε.Ε.): 

 Επίςθμο αντίγραφο ι επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο του ςυμφωνθτικοφ ςφςταςθσ τθσ 

εταιρείασ και όλων των τροποποιιςεων αυτοφ, κακϊσ και του τελευταίου ςε ιςχφ 
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καταςτατικοφ τθσ εταιρίασ 

 Ριςτοποιθτικό περί μεταβολϊν τθσ εταιρείασ από τθν αρμόδια αρχι. 

2. Για Αλλοδαπά νομικά πρόςωπα: 

Ανάλογα με τθ μορφι τουσ, αντίςτοιχα νομιμοποιθτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά με αυτά 

που αναφζρονται ανωτζρω υπό παραγράφουσ 1Α ι 1Β, τα οποία προβλζπονται από 

το δίκαιο τθσ χϊρασ τθσ ζδρασ ι λειτουργίασ τουσ και από τα οποία αποδεικνφεται θ 

νόμιμθ ςφςταςθ και λειτουργία τουσ, θ εγγραφι ςτα προβλεπόμενα μθτρϊα 

εταιριϊν και το τελευταίο ςε ιςχφ καταςτατικό, και οι λοιπζσ πλθροφορίεσ και 

ςτοιχεία, που ηθτοφνται ανωτζρω για τουσ θμεδαποφσ. 

Σε περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, αυτό 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ το νόμιμου εκπροςϊπου του υποψθφίου, ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, από τθν οποία προκφπτει ότι: 

(α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, και (β) ο υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό 

όρο. 

 

Δ. Συνεταιριςμοί  

Κατά περίπτωςθ, τα δικαιολογθτικά που προβλζπονται αντιςτοίχωσ ανωτζρω, υπό ςτοιχ. Α, Β, 

και Γ. Διευκρινίηεται ότι: 

 θ υπεφκυνθ διλωςθ για το προςκομιηόμενο απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ι ιςοδφναμο 

ζγγραφο αφορά τον Ρρόεδρο του Δ.Σ. του ςυνεταιριςμοφ και  

 οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται απ’ αυτόν. 

 

 

 

 

Ε. Ενϊςεισ παρεχόντων υπθρεςιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για τον κάκε παρζχοντα υπθρεςίεσ, που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. Κάκε παρζχων υπθρεςίεσ που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ πρζπει να 

πλθροί τισ προχποκζςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων του άρκρου 6.  

Επιςθμαίνεται ότι θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι θ εγγφθςθ 

καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.  

 Η ζνωςθ παρεχόντων υπθρεςιϊν υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλουσ τουσ παρζχοντεσ υπθρεςίεσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, 
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είτε από εκπρόςωπο τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. Στθν 

προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να αναγράφεται το μζροσ του ζργου που 

αναλαμβάνει ο κακζνασ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ.  

 Στθν αίτθςθ ςυμμετοχισ επιςυνάπτεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςτο οποίο να 

ορίηονται: 

 θ ζκταςθ και το είδοσ ςυμμετοχισ ςτο ζργο και του ποςοςτοφ αμοιβισ, 

κακενόσ από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ ςε περίπτωςθ ανάλθψθσ του ζργου 

 το μζλοσ τθσ ζνωςθσ (φυςικό ι νομικό πρόςωπο) που κα είναι επικεφαλισ τθσ 

ζνωςθσ (leader) 

 τυχόν εξουςιοδότθςθ για κατάκεςθ τθσ κοινισ προςφοράσ και εκπροςϊπθςθσ 

τθσ ζνωςθσ ςτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ.  

Η μθ προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν 

κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του παρζχοντα υπθρεςίεσ από 

τον διαγωνιςμό.  

 

 

B2.3 Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ, εντόσ προκεςμίασ ΕΙΚΟΣΙ (20) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, με βεβαίωςθ παραλαβισ, 

οφείλει να υποβάλλει ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ακόλουκα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, τα 

οποία αποςφραγίηονται και ελζγχονται από το αρμόδιο όργανο παραλαβισ και αποςφράγιςθσ 

του φακζλου ςε θμερομθνία και ϊρα, που ορίηεται από ςχετικι πρόςκλθςθ, κατά τθν 

διαδικαςία που προβλζπεται ςτο άρκρο 19 παρ. 6 του Ρ.Δ. 118/2007. θτά αναφζρεται ότι τα 

απαιτοφμενα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τουσ ςυμμετζχοντεσ και δεν αναηθτϊνται 

αυτεπαγγζλτωσ από τθν ανακζτουςα αρχι ι τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  

Σθμειϊνεται ότι τα δικαςτικά ζγγραφα και πιςτοποιθτικά που κατατίκενται πρζπει να είναι 

πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα. 

Σε περίπτωςθ που θ χϊρα προζλευςθσ δεν εκδίδει κάποιο αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό, αυτό 

αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του υποψθφίου ενϊπιον 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου τθσ χϊρασ, από τθν οποία προκφπτει ότι: 

(α) δεν εκδίδεται τζτοιο πιςτοποιθτικό, και (β) ο υποψιφιοσ πλθροί το ςχετικό νομιμοποιθτικό 

όρο. 
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Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από 

επίςθμθ μετάφραςθ τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Σε περίπτωςθ μθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ υποβολισ των ακόλουκων δικαιολογθτικϊν, θ 

υποψθφιότθτα κα απορριφκεί. 

 

Α. Οι Ζλλθνεσ Πολίτεσ. 

(1) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1) 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2) 

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 

48) 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305) 

v) υπεξαίρεςθ 

vi) εκβίαςθ  

vii) πλαςτογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) παράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  
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 (2) Ριςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα, 

από τα οποία να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ: 

i) δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 

ii) δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθσ  

iii) δεν τελεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ 

iv) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ 

v) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναςτολισ εργαςιϊν 

vi) δεν τελεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. 

vii) ςε πτωχετυικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 
παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν ι διαδικαςία κιρυξθσ παφςθσ ι αναςτολζσ 
εργαςιϊν, αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ αναγκαςτικισ 
διαχείριςθσ και εξυγίανςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Ν. 
3588/07. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  

 

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ). 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

Το πιςτοποιθτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ του ςυμμετζχοντοσ κα αφορά όλουσ τουσ 

απαςχολοφμενουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ ςτθν επιχείρθςι του 

(ςυμπεριλαμβανομζνου του εργοδότθ) και όχι μόνον τουσ εργαηόμενουσ με ςχζςθ 

εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τθ διαπίςτωςθ του οργανιςμοφ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτον οποίο 

είναι αςφαλιςμζνοσ κάκε απαςχολοφμενοσ ςτθν επιχείρθςθ του ςυμμετζχοντοσ, 

προςκομίηονται  

i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ 

από αρμόδια αρχι και  

ii) υπεφκυνθ διλωςθ του παρζχοντα υπθρεςίεσ, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι 
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αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςι του. Η διλωςθ αυτι υποβάλλεται 

μαηί με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

(4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

(5) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 

αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ. 

 

 

Β. Οι Αλλοδαποί. 

(1) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου ι ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ δικαςτικισ ι 

διοικθτικισ Αρχισ τθσ Χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου 

τριμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1). 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2). 

iii) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 

48). 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305). 

v) υπεξαίρεςθ 
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vi) εκβίαςθ  

vii) πλαςτογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) Ραράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

 (2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα, 

από το οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ: 

i) δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ  

ii) δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθσ δεν τελεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ 

iii) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ 
iv) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναςτολισ εργαςιϊν 
v) δεν τελεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. 
vi) ςε πτωχετυικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν ι διαδικαςία κιρυξθσ παφςθσ ι αναςτολζσ εργαςιϊν, 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ και 
εξυγίανςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Ν. 3588/07. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά εκδίδονται 
με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  

 

 

(3) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ Χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ 

ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ). 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  
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Για τθν διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ είναι 

αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτθν επιχείρθςθ του 

ςυμμετζχοντοσ αλλοδαποφ, προςκομίηονται: 

i) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, κεωρθμζνθ 

από αρμόδια αρχι και 

ii) υπεφκυνθ διλωςθ του παρζχοντα υπθρεςίεσ, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι 

αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτιν. Η διλωςθ αυτι υποβάλλεται μαηί με τα 

λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου. 

(4) Ριςτοποιθτικό τθσ κατά περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ Χϊρασ 

εγκατάςταςισ τουσ, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

(5) Ριςτοποιθτικό, τθσ αρμόδιασ Αρχισ τθσ Χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ιταν εγγεγραμμζνοι ςτα Μθτρϊα του Οικείου Επιμελθτθρίου ι ςε ιςοδφναμεσ 

επαγγελματικζσ οργανϊςεισ κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και εγγεγραμμζνοι 

μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ. 

 

 

 

Γ. Νομικά Πρόςωπα θμεδαπά ι αλλοδαπά 

(1) Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου, ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, πριν από 

τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για: 

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1) 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2) 

iii)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 

48) 
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iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305) 

v) υπεξαίρεςθ 

vi) εκβίαςθ  

vii) πλαςτογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) Ραράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

 
 
 
 
 
 
 

Υπόχρεοι ςτθν προςκόμιςθ ποινικοφ μθτρϊου ι άλλου ιςοδφναμου εγγράφου αρμόδιασ 

διοικθτικισ ι δικαςτικισ αρχισ είναι: 

i) φυςικά πρόςωπα 

ii) ομόρρυκμοι εταίροι και διαχειριςτζσ Ο.Ε. και Ε.Ε. 

iii) διαχειριςτζσ Ε.Ρ.Ε. 

iv) Ρρόεδροσ και Δ/νων Σφμβουλοσ για Α.Ε. 

v) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου, οι νόμιμοι 

vi) εκπρόςωποί του. 

(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 
εξαμινου πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα, από το 
οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ: 

i) δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       47/123 

ii) δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ δεν τελεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ 

iii) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ 
iv) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναςτολισ εργαςιϊν 
v) δεν τελεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. 
vi) ςε πτωχετυικό ςυμβιβαςμό ι ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, 

παφςθσ ι αναςτολισ εργαςιϊν ι διαδικαςία κιρυξθσ παφςθσ ι αναςτολζσ εργαςιϊν, 
αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ και 
εξυγίανςθσ ι διαδικαςία κιρυξθσ εξυγίανςθσ του άρκρου 99 του Ν. 3588/07. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά 
εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν 
οποία και εκδίδεται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  

(3) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι 

ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990 ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά 

νομικά πρόςωπα) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι 

ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο 

για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. γϋ περ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007).  

i) Επί θμεδαπϊν ανωνφμων εταιρειϊν, τα προαναφερόμενα πιςτοποιθτικά τθσ 

εκκακάριςθσ ι διαδικαςίασ ζκδοςθσ απόφαςθσ εκκακάριςθσ, εκδίδονται, όςον αφορά 

ςτθν κοινι εκκακάριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ1, 

ςτο μθτρϊο Ανωνφμων Εταιρειϊν τθσ οποίασ είναι εγγεγραμμζνθ θ ςυμμετζχουςα ςτο 

διαγωνιςμό A.E. και, όςον αφορά ςτθν ειδικι εκκακάριςθ του ν. 1892/1990, από το 

αρμόδιο Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανωνφμου εταιρείασ που τελεί υπό ειδικι εκκακάριςθ2.  

ii) Επί θμεδαπϊν εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) το πιςτοποιθτικό τθσ εκκακάριςθσ, εκδίδεται από το αρμόδιο τμιμα του 

Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ςυμμετζχουςασ ςτον διαγωνιςμό επιχείρθςθσ (άρκρο 6 

παρ. 2 εδ. γϋ περ. 4 του Ρ.Δ. 118/2007).  

(4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ). 

                                                      
1
. Ρροςοχι: Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 47 επ. του Κ.Ν. 2190/1920, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί 

με το Ν. 3604/2007 (Φ.Ε.Κ. Αϋ 189/8-8-2007), από τθν 8-8-2007 θ αρμοδιότθτα για τθ λφςθ τθσ Α.Ε. και τον 
διοριςμό εκκακαριςτϊν ανικει ςτο πολυμελζσ πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ.  
2
. Ρροςοχι: Οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 1892/1990 ζχουν καταργθκεί με το άρκρο 181 του Ν. 3588/2007 

«Ρτωχευτικόσ Κϊδικασ» (Φ.Ε.Κ. Αϋ 153/10-7-2007).  
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Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

Διευκρινίηεται ότι, για τθ διαπίςτωςθ των οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 

είναι αςφαλιςμζνοι οι με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ απαςχολοφμενοι ςτο ςυμμετζχον ςτο 

διαγωνιςμό νομικό πρόςωπο, ςυμπεριλαμβανομζνων των διοικοφντων αυτό, προςκομίηονται, 

εκτόσ από τα αναφερόμενα πιο πάνω ςτοιχεία (καταςτατικό, ςτοιχεία για τα όργανα διοίκθςθσ 

κλπ), τα εξισ:  

i) Από τα θμεδαπά νομικά πρόςωπα:  

α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, 

κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι και  

β) υπεφκυνθ διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, του 

εκπροςωποφντοσ το νομικό πρόςωπο, νόμιμα κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί φορείσ ςτουσ οποίουσ 

είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτό. 

ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:  

α) κατάςταςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ κατά ειδικότθτα, 

κεωρθμζνθ από αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ όπου ζχει τθν ζδρα του το νομικό 

πρόςωπο και  

β) υπεφκυνθ διλωςθ του εκπροςωποφντοσ το νομικό πρόςωπο, ενϊπιον δικαςτικισ 

ι διοικθτικισ αρχισ ι ςυμβολαιογράφου ι άλλθσ αρμόδιασ αρχισ τθσ χϊρασ 

όπου αυτό ζχει τθν ζδρα του, με τθν οποία κα δθλϊνονται οι αςφαλιςτικοί 

φορείσ ςτουσ οποίουσ είναι αςφαλιςμζνοι οι απαςχολοφμενοι ς’ αυτό.  

Οι ανωτζρω δθλϊςεισ υποβάλλονται μαηί με τα λοιπά πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 

παραγράφου. 

(5) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

(6) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, και 

αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθν επίδοςθ τθσ ζγγραφθσ 

ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ. 
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Δ. Οι υνεταιριςμοί 

(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ περί κατακφρωςθσ, ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ Χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. δεν ζχει καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ 

για:  

i) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 τθσ 29.1.1998,ςελ. 1) 

ii) δωροδοκία, όπωσ αυτι ορίηεται αντίςτοιχα ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Μαΐου 1997 (EE C 195 τθσ 25.6.1997, ςελ. 1) και ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 

τθσ κοινισ δράςθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου (EE L 358 τθσ 31.12.1998, ςελ. 2) 

iii)  απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 

οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (EE C 316 τθσ 27.11.1995, ςελ. 

48) 

iv) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ 

οδθγίασ 91/308/EOK του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 1991, για τθν πρόλθψθ 

χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ (EE L 166 τθσ 28.6.1991, ςελ. 77 Οδθγίασ, θ οποία 

τροποποιικθκε από τθν Οδθγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, EE L 344 τθσ 28.12.2001, ςελ. 76) θ οποία ενςωματϊκθκε με το ν. 

2331/1995 (Αϋ 173) και τροποποιικθκε με το ν. 3424/2005 (Αϋ 305) 

v) υπεξαίρεςθ 

vi) εκβίαςθ  

vii) πλαςτογραφία 

viii) ψευδορκία 

ix) δωροδοκία 

x) δόλια χρεοκοπία  

xi) παράβαςθ του Αγορανομικοφ Κϊδικα για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ 

επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 30 παρ. 1, 2, 3, 4, 7, 13, 14, 15, 18 και 35 

παρ. 1)  

Εφόςον δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ αποςπαςμάτων ποινικοφ μθτρϊου από τα οποία να 

προκφπτει ότι δεν ζχουν εκδοκεί τελεςίδικεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ για τα ανωτζρω 

αδικιματα, οι υποψιφιοι οφείλουν να υποβάλουν ςχετικι ζνορκθ βεβαίωςθ. 
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(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ από τθν Ανακζτουςα, από το 

οποίο να προκφπτει ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ: 

i) δεν τελεί ςε κατάςταςθ πτϊχευςθσ 

ii) δεν τελεί ςε διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ δεν τελεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ 

iii) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ 
iv) δεν τελεί ςε κατάςταςθ αναςτολισ εργαςιϊν 
v) δεν τελεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ. 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα ςυγκεκριμζνα πιςτοποιθτικά εκδίδονται 
με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 
εκδίδεται τα ςχετικά πιςτοποιθτικά.  

Για τουσ αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά κα εκδίδονται κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθ, από το οποίο να 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε κάποια από τισ ανωτζρω καταςτάςεισ ι υπό άλλθ ανάλογθ 

κατάςταςθ.  

(3) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν ζγγραφθ ειδοποίθςθ περί κατακφρωςθσ από το οποίο να προκφπτει ότι δεν 

τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ ι ειδικι εκκακάριςθ ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για 

τουσ αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ) και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ 

απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ εκκακάριςθσ των ανωτζρω ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ 

(μόνο για τουσ αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ). 

(4) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ). 

Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

Για τουσ αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό τθσ κα εκδίδεται κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθ.  

(5) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο να 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ φορολογικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 
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Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι το ςυγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό εκδίδεται με 

βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.  

Για τουσ αλλοδαποφσ ςυνεταιριςμοφσ το αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό τθσ κα εκδίδεται κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. 

(6) Βεβαίωςθ αρμόδιασ αρχισ ότι ο ςυνεταιριςμόσ λειτουργεί νόμιμα. 

 

 

Ε. Ενϊςεισ παρεχόντων υπθρεςιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε παρζχοντα υπθρεςίεσ που 

ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ (άρκρο 6 παρ. 2 εδ. εϋ του Ρ.Δ. 118/2007).  

Η ζνωςθ υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ 

παρζχοντεσ υπθρεςίεσ που αποτελοφν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με 

ςυμβολαιογραφικι πράξθ.  

Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ 

του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ. 

Τα παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά υποβάλλονται για κάκε παρζχοντα υπθρεςίεσ, 

που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ ευκφνεται αλλθλεγγφωσ και εισ 

ολόκλθρο. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ του ζργου, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί 

μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι ανωτζρασ βίασ, μζλοσ τθσ 

ζνωςθσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ κατά το χρόνο αξιολόγθςθσ 

των προςφορϊν, τα υπόλοιπα μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ 

προςφοράσ με τθν ίδια τιμι. 

Εάν θ παραπάνω ανικανότθτα προκφψει κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τα υπόλοιπα 

μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολόκλθρθσ τθσ κοινισ προςφοράσ με τθν ίδια τιμι και 

τουσ ίδιουσ όρουσ. 

Τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ζνωςθσ και ςτισ δφο παραπάνω περιπτϊςεισ μποροφν να προτείνουν 

αντικαταςτάτθ. Η αντικατάςταςθ μπορεί να εγκρικεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

 

B2.4 Λοιπζσ Υποχρεϊςεισ / Διευκρινίςεισ 

Υποχρεϊςεισ ςχετικά με υποβολι Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ/Κατακφρωςθσ 
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 Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ Ελλθνικισ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά, επί ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

 Σφμφωνα με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ «Πλα τα δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά που 

αφοροφν αλλοδαπζσ Επιχειριςεισ και που κα κατατεκοφν από τουσ Διαγωνιηόμενουσ ςτθν 

παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 

χϊρασ του Διαγωνιηόμενου, είτε με τθν επίκεςθ τθσ ςφραγίδασ «Apostille» ςφμφωνα με τθν 

Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61 (που κυρϊκθκε με το Ν. 1497/84), ϊςτε να πιςτοποιείται θ 

γνθςιότθτά τουσ. Η μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθν 

Μεταφραςτικι Υπθρεςία του Υπουργείου Εξωτερικϊν, είτε από το αρμόδιο Ρροξενείο, είτε 

από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των Άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί 

Δικθγόρων». Δθμόςια είναι τα ζγγραφα που ςυντάςςονται από δθμόςιεσ αρχζσ 

(περιλαμβανόμενων ςυμβολαιογράφων). Δεν χρειάηεται και δεν γίνεται επίκεςθ ςφραγίδασ 

ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ ςε ιδιωτικά ζγγραφα. 

Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που 

αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από 

το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του Ρροςφζροντα, είτε 

από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα «Apostille» ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 

τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των 

άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

 

Υποχρεϊςεισ / διευκρινίςεισ ςχετικά με Ζνωςθ/ Κοινοπραξία 

1. Η Ζνωςθ/ Κοινοπραξία δεν υποχρεοφται να περιβλθκεί ιδιαίτερθ νομικι μορφι προκειμζνου 

να υποβάλει Ρροςφορά. Ωςτόςο ςτθν περίπτωςθ που τθσ ανατεκεί το ζργο, είναι δυνατόν να 

υποχρεωκεί από τθ Ανακζτουςα Αρχι να περιβλθκεί οριςμζνθ νομικι μορφι, ςτο βακμό που 

αυτό είναι αναγκαίο για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. 

2. Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ ευκφνεται 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ςτθν Ζνωςθ/ 

Κοινοπραξία, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

3. Η κοινι Ρροςφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ. 

4. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλουσ τθσ Ζνωςθσ/ 

Κοινοπραξίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν 

να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, θ Σφμβαςθ 

εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα αποτελζςματά τθσ με τθν 

ίδια τιμι και όρουσ. Η δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα 

Μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία και κα αποφαςίςει ςχετικά. Εάν θ 

Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα Μζλθ δεν επαρκοφν να εκπλθρϊςουν 

τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προςόντα 
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αντίςτοιχα του Μζλουσ που αξιολογικθκε κατά τθ διάρκεια του Διαγωνιςμοφ. O 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωςτόςο, πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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B2.5 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ 

Τα παρακάτω κριτιρια αφοροφν ςτθν τεχνικι/επαγγελματικι ικανότθτα και ςτθν οικονομικι 

και χρθματοοικονομικι επάρκεια ικανότθτα (capacity), κακϊσ και τεχνικι και επαγγελματικι 

ικανότθτα των υποψθφίων αναδόχων, να φζρουν ςε πζρασ το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ (Ζργο). Τα κριτιρια αυτά δεν είναι βακμολογοφμενα (κριτιρια αξιολόγθςθσ 

τεχνικϊν προςφορϊν), αλλά on/off ι pass/fail (ναι ι όχι, κριτιρια ςυμμετοχισ). 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα πρζπει να αποδεικνφει και να τεκμθριϊνει επαρκϊσ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, τθν τιρθςθ των παρακάτω ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία εντόσ του φακζλου 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ ςτο Διαγωνιςμό: 

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι ικανότθτα (capacity) 
 
1. Να ζχει μζςο κφκλο εργαςιϊν των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2011,2012, 2013) 

μεγαλφτερο από το 100% του προχπολογιςμοφ του υπό ανάκεςθ Ζργου, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων του 

ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των 

τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων, τότε θ ανωτζρω απαίτθςθ ιςχφει για όςεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ 

δραςτθριοποιείται. 

1.1 Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν περί εταιρειϊν νομοκεςία τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ, υποβάλλει Ιςολογιςμοφσ των τελευταίων τριϊν (3) διαχειριςτικϊν χριςεων 

(2011,2012,2013), ςε περίπτωςθ που υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του 

ςυνολικοφ φψουσ του ετιςιου κφκλου εργαςιϊν, ςε περίπτωςθ που δεν υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ 

Ιςολογιςμϊν. 

 

 

Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 
 
1. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, πρζπει να διακζτει οργάνωςθ, δομι και μζςα, με τα οποία να 

είναι ικανόσ, να αντεπεξζλκει πλιρωσ, άρτια και ολοκλθρωμζνα, ςτισ απαιτιςεισ του υπό 
ανάκεςθ Ζργου.  

Επίςθσ, κα πρζπει να διαςφαλίηει τθ ςυνεργαςία των υπεργολάβων – εξωτερικϊν 
ςυνεργατϊν του για όλο το χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ του Ζργου. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν 

Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 
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1.1 Αναλυτικι παρουςίαςθ των κάτωκι χαρακτθριςτικϊν του υποψιφιου Αναδόχου: 

• επιχειρθματικι δομι, ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ προμθκευτζσ, κανάλια 

εξυπθρζτθςθσ,  

• τομείσ δραςτθριότθτασ και κλάδοι εξειδίκευςθσ 

• προϊόντα και υπθρεςίεσ  

• μεκοδολογίεσ, εργαλεία και τεχνικζσ που χρθςιμοποιεί  

1.2 Ρεριγραφι των μζτρων που λαμβάνει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του. Εναλλακτικά, τεκμθρίωςθ μπορεί να αποτελεί 

μεταξφ άλλων ςχετικό πιςτοποιθτικό ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ποιότθτασ. 

1.3 Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπεργολαβικά ςε 

τρίτουσ τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ Ζργου, τότε κα πρζπει να κατακζςει 

ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα, αναλυτικι παρουςίαςθ των χαρακτθριςτικϊν του 

υπεργολάβου (βλ. ανωτζρω 1.1), κακϊσ και τισ ςχετικζσ δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. 

Ρεριγραφι τμιματοσ Ζργου που προτίκεται 

ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ανακζςει ςε 

Υπεργολάβο 

Επωνυμία 

Υπεργολάβου 

Ημερομθνία 

Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ 

   

   
 

2. Να διακζτει τθν κατάλλθλα τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ επαγγελματικι ικανότθτα και 
τεχνογνωςία ςτο πλαίςιο ςυναφϊν ζργων αντίςτοιχου μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με το 
υπό ανάκεςθ Ζργο. 

Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να αποδείξει τθν ανωτζρω ελάχιςτθ προχπόκεςθ 
ςυμμετοχισ, κατακζτοντασ με τθν Ρροςφορά του (εντόσ του Φακζλου Δικαιολογθτικϊν) 
τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ: 

 

2.1 Κατάλογο και ςυνοπτικι περιγραφι των κυριοτζρων, παρόμοιων με το προκθρυςςόμενο 

ζργων, τα οποία υλοποίθςαν κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία (2009, 2010, 2011, 2012 & 

2013), κακϊσ και εκείνων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ και υλοποιοφνται κατά το χρονικό 

διάςτθμα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, με ςτοιχεία τθσ οικονομικισ τουσ αξίασ, του χρόνου 

υλοποίθςθσ, του παραλιπτθ και του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του διαγωνιηομζνου ςε αυτό.  

 

Ωσ παρόμοια ζργα νοοφνται εκείνα που αφοροφν ςε: 

 

 εκπόνθςθ μελετθτικϊν ζργων ςχεδιαςμοφ και μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν 

 εκπόνθςθ μελετθτικϊν ζργων οργάνωςθσ και λειτουργίασ φορζων δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα  

 παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα αξιολόγθςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ  

 υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ διαδικτυακϊν τόπων 

Ελάχιςτθ προχπόκεςθ ςυμμετοχισ αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει 
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υλοποιιςει ι να υλοποιεί, κατά τθν προθγοφμενθ πενταετία  ι/και κατά το χρονικό 

διάςτθμα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, παρόμοια ζργα που καλφπτουν ακροιςτικά όλουσ 

τουσ ανωτζρω τομείσ. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι δθμόςιοσ φορζασ ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό 

που ςυντάςςεται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι ι πρωτόκολλο παραλαβισ, ι Ζνορκθ 

Διλωςθ του Υποψιφιου Αναδόχου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ι Ειρθνοδίκθ. 

Εάν ο Ρελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται ςχετικό πιςτοποιθτικό – 

βεβαίωςθ που ςυντάςςει ο ιδιϊτθσ πελάτθσ, ςτο οποίο πρζπει να αναφζρονται τα ελάχιςτα 

απαραίτθτα ςτοιχεία, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται και ςτον ακόλουκο κατάλογο, ι εφόςον 

τοφτο δεν είναι δυνατόν, Υπεφκυνθ Διλωςθ (με κεϊρθςθ γνθςίου) του Υποψιφιου 

Αναδόχου. 

Ο Κατάλογοσ Ζργων πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι: 

 

Α/Α ΡΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΤΟΥ ΕΓΟΥ 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΓΟΥ 

ΡΟΫΡΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΡΑΟΥΣΑ 

ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ 

ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΑΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

ΡΟΣΟ-ΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΟ ΕΓΟ 

        

Ππου παροφςα φάςθ: ολοκλθρωμζνο / ςε εξζλιξθ. 

Από τα παραπάνω ζργα, ζνα τουλάχιςτον παρόμοιο ζργο, το οποίο ζχει ολοκλθρωκεί από 

τον Ρροςφζροντα, κα πρζπει να παρουςιαςτεί αναλυτικά. 

3. Να διακζτει ανκρϊπινο δυναμικό και πόρουσ ικανοφσ και αξιόπιςτουσ για να φζρει ςε 

πζρασ επιτυχϊσ τισ απαιτιςεισ του ζργου, ςε όρουσ απαιτοφμενθσ εξειδίκευςθσ, 

επαγγελματικϊν προςόντων και εμπειρίασ . Συγκεκριμζνα απαιτείται κατ’ ελάχιςτον: 

• να διατίκεται ςε ρόλο Υπεφκυνου Ζργου, υπάλλθλοσ ι εξωτερικόσ ςυνεργάτθσ, 

πτυχιοφχοσ πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ, με ςυνολικι επαγγελματικι εμπειρία 

τουλάχιςτον δζκα (10) ετϊν  και ειδικι επαγγελματικι εμπειρία (ςυμμετοχι ςε 

τουλάχιςτον ζνα ι περιςςότερα ζργα, ολοκλθρωμζνα ι ςε εξζλιξθ, που 

καλφπτουν ακροιςτικά όλουσ τουσ παρακάτω τομείσ) ςε: 

- εκπόνθςθ μελετθτικϊν ζργων ςχεδιαςμοφ και μοντελοποίθςθσ διαδικαςιϊν 

- εκπόνθςθ μελετθτικϊν ζργων οργάνωςθσ και λειτουργίασ φορζων δθμόςιου και 

ιδιωτικοφ τομζα  

- παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε κζματα αξιολόγθςθσ ανκρϊπινου 

δυναμικοφ  

- υπθρεςίεσ ςχεδιαςμοφ, ανάπτυξθσ και υποςτιριξθσ διαδικτυακϊν τόπων 

• θ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ ζργου με μζλθ, τα οποία κα πρζπει να καλφπτουν τισ 

ακόλουκεσ προδιαγραφζσ:  

- να είναι πτυχιοφχοι πανεπιςτθμιακισ εκπαίδευςθσ και, κατϋ ελάχιςτον, ζνα (1) 

μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου να είναι πτυχιοφχοσ πλθροφορικισ 

- κάκε μζλοσ να ζχει τουλάχιςτον τριετι (3) ςυνολικι επαγγελματικι εμπειρία,  
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- να καλφπτουν, ακροιςτικά όλα τα μζλθ, τουσ προαναφερόμενουσ τομείσ 

εξειδίκευςθσ (ςυμμετοχι ζκαςτου μζλουσ ςε τουλάχιςτον ζνα ι περιςςότερα 

ζργα, ολοκλθρωμζνα ι ςε εξζλιξθ, που αφοροφν ςε ζναν ι περιςςότερουσ 

τομείσ) 

 
Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ για να παρζχει επαρκι τεκμθρίωςθ κάλυψθσ τθσ ανωτζρω 
προχπόκεςθσ ςυμμετοχισ, οφείλει να ςυνυποβάλει ςτθν Ρροςφορά του (εντόσ του 
Φακζλου Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) τα ακόλουκα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ 

 

3.1 Ρίνακασ των υπαλλιλων  / μόνιμων ςτελεχϊν του υποψιφιου Αναδόχου που 

ςυμμετζχουν ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α 

Εταιρία 

(ςε περίπτωςθ 

Ζνωςθσ  

Κοινοπραξίασ) 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου - Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπο-

μινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμε-

τοχισ* (%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.1)    
 

3.2 Ρίνακασ των ςτελεχϊν των Υπεργολάβων του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν 

ςτθν Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα:  

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείασ 

Υπεργολάβου 

Ονοματεπϊνυμο 

Μζλουσ Ομάδασ 

Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου – Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπο-

μινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμε-

τοχισ* 

(%) 

      

      

      

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2)    
 

3.3 Ρίνακασ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν του υποψιφιου Αναδόχου που ςυμμετζχουν ςτθν 

Ομάδα Ζργου, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπϊνυμο Μζλουσ Ομάδασ Ζργου 

όλοσ ςτθν Ομάδα 

Ζργου – Θζςθ ςτο 

ςχιμα υλοποίθςθσ 

Ανκρωπο-

μινεσ 

Ροςοςτό 

ςυμμε-

τοχισ* (%) 

     

     

     

ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.3)   

*ωσ Ροςοςτό Συμμετοχισ του Μζλουσ ορίηεται το πθλίκο των ανκρωπομθνϊν του δια των 

ςυνολικϊν προςφερόμενων ανκρωπομθνϊν (άκροιςμα των μερικϊν ςυνόλων 3.1, 3.2, 3.3). 
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Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Ρίνακα, κα πρζπει να κατακζςει 

δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ και πλιρουσ αποδοχισ των όρων τθσ διακιρυξθσ των εξωτερικϊν 

ςυνεργατϊν, υπό τθν μορφι Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ). 

3.4 Βιογραφικά Σθμειϊματα όλων των μελϊν τθσ Ομάδασ Ζργου από τα οποία να 

αποδεικνφεται ευκζωσ και χωρίσ άλλθ αναγκαία πλθροφορία ι διευκρίνιςθ, θ εκπαίδευςθ, 

θ εξειδίκευςθ, τα επαγγελματικά προςόντα και θ εμπειρία τουσ ςχετικά τισ αρμοδιότθτεσ 

που αναλαμβάνουν, όπωσ προκφπτει από τον ρόλο που προτείνεται να ςυμμετζχουν ςτθν 

ομάδα Ζργου (βλ. ςχετικό υπόδειγμα ςτα Ραραρτιματα). 
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ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 

1.  Η Επιτροπι Διαγωνιςμοφ δφναται να ηθτιςει από τον υποψιφιο Ανάδοχο διευκρινίςεισ 

επί των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ, ο οποίοσ υποχρεοφται να τα υποβάλει επί 

ποινι αποκλειςμοφ εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν λιψθ του ςχετικοφ 

αιτιματοσ. 

2.  Ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ μπορεί να υποβάλλει εκτόσ των ανωτζρω ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ 

και κάκε άλλο ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ που κεωρεί ότι τεκμθριϊνει τθν ικανότθτα για 

ςυμμετοχι του ςτον διαγωνιςμό ςτθν ανάλογθ κατθγορία δικαιολογθτικϊν, μόνο κατά 

τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ και όχι εκ των υςτζρων. 

3.  Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να κάνει ενδεικτικοφσ ελζγχουσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων 

που κα υποβλθκοφν από Υποψθφίουσ, ι τον Ανάδοχο, ι να ηθτιςει πρόςκετα 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν επαλικευςθ του δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ του Υποψθφίου. 

4.  Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ / Κοινοπραξία: 

- τα απαιτοφμενα ςτθν παροφςα παράγραφο ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ πρζπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τθ φφςθ τουσ χωριςτά για κάκε Μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / 

Κοινοπραξίασ ι ςυγκεντρωτικά για τθν Ζνωςθ / Κοινοπραξία, 

- οι απαιτιςεισ των ανωτζρω προχποκζςεων και τα αντίςτοιχα προςκομιηόμενα 

δικαιολογθτικά μποροφν να καλφπτονται μερικϊσ για κάκε ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ/ 

κοινοπραξίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι ςτο ςφνολό τθσ, θ προςφορά τθσ ζνωςθσ/ 

κοινοπραξίασ καλφπτει εξ’ ολοκλιρου τισ απαιτιςεισ των ανωτζρω εδαφίων. 

5.  Αν ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο των τριϊν 

(3) διαχειριςτικϊν χριςεων, κατακζτει τα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ 

ικανότθτασ για το χρονικό διάςτθμα τθσ λειτουργίασ του. 

6.  Επιτρζπεται θ κάλυψθ των ανωτζρω προχποκζςεων ςυμμετοχισ, από τρίτουσ, ςφμφωνα 

με τα άρκρα 45 & 46 του ΡΔ 60/2007. Στθν περίπτωςθ αυτι απαιτείται θ προςκόμιςθ, 

εντόσ του φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ δζςμευςθσ του 

τρίτου-ων (απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του-των), ότι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, κα κζςει ςτθ διάκεςθ του υποψθφίου τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, κακϊσ επίςθσ 

και θ προςκόμιςθ των αντίςτοιχων δικαιολογθτικϊν κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τισ 

ανωτζρω απαιτιςεισ, ϊςτε να τεκμαίρεται επαρκϊσ θ κάλυψθ τθσ εν λόγω προχπόκεςθσ.  

Στισ περιπτϊςεισ χριςθσ δάνειασ εμπειρίασ και ικανότθτασ απαιτείται και 

ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ςτο περιεχόμενο του οποίου ο φορζασ του οποίου ο 

Ρροςφζρων επικαλείται τθν ςυνδρομι κα δεςμεφεται προσ τον Ρροςφζροντα ότι κα του 

διακζςει τουσ αναγκαίουσ πόρουσ / εμπειρία  / ικανότθτα που απαιτοφνται, ςτθν 

περίπτωςθ που ο Ρροςφζρων αναδειχκεί Ανάδοχοσ, και ότι ο Ρροςφζρων κα τα 

αποδεχκεί. 
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7.  Στοιχεία τεκμθρίωςθσ που εκδίδονται ςε γλϊςςα άλλθ, εκτόσ τθσ ελλθνικισ, κα 

ςυνοδεφονται υποχρεωτικά, με ποινι αποκλειςμοφ, από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν 

Ελλθνικι γλϊςςα. 
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B2.6 Εγγφθςθ Συμμετοχισ 

Η Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 

ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ τθσ οποίασ το ποςό κα πρζπει να καλφπτει 

ςε ευρϊ (€) ποςοςτό 5% του προχπολογιςμοφ του Ζργου (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αναλογοφντοσ ΦΡΑ). 

Συγκεκριμζνα το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ είναι ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΕΚΑΤΟΝ 

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΩ (8.118,00 €). 

1. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ εκδίδονται από αναγνωριςμζνο τραπεηικό ι 

πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ςε 

άλλο κράτοσ-μζλοσ τθσ ΕΕ και του ΕΟΧ, και ζχουν ςφμφωνα με τθ νομοκεςία των 

κρατϊν-μελϊν αυτό το δικαίωμα. Οι εγγυιςεισ μποροφν επίςθσ να προζρχονται και 

από τραπεηικό ι πιςτωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα ςε χϊρα-μζροσ διμεροφσ ι 

πολυμεροφσ ςυμφωνίασ με τθν ΕΕ ι χϊρα που ζχει υπογράψει και κυρϊςει τθ 

ςυμφωνία για τισ Δθμόςιεσ Συμβάςεισ και ζχει το ςχετικό δικαίωμα ζκδοςθσ 

εγγυιςεων. 

2. Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ που εκδίδονται ςε οποιοδιποτε κράτοσ από τα 

παραπάνω εκτόσ τθσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

3. Οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ Συμμετοχισ κα πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνεσ ςφμφωνα με 

το υπόδειγμα (βλ. Ραραρτιματα). 

4. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ, ςτον οποίο κα κατακυρωκεί το Ζργο, 

αρνθκεί να υπογράψει εμπροκζςμωσ τθ Σφμβαςθ ι να κατακζςει, προ τθσ υπογραφισ 

τθσ Σφμβαςθσ, τθν Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθν παράγραφοB1, ι να εκπλθρϊςει εμπρόκεςμα οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςι του, 

που απορρζει από τθ ςυμμετοχι του ςτο Διαγωνιςμό, ζκπτωτοσ, οπότε θ Εγγφθςθ 

Συμμετοχισ καταπίπτει αυτοδικαίωσ υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ μετά τθν ζκδοςθ 

ςχετικισ απόφαςθσ τθσ. 

5. Η Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ πρζπει να ζχει χρονικι ιςχφ ζνα (1) τουλάχιςτον 

μινα μετά τον χρόνο λιξθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ και επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο του 

Διαγωνιςμοφ (εντόσ πζντε θμερϊν) με τθν κατάκεςθ από αυτόν τθσ Εγγφθςθσ Καλισ 

Εκτζλεςθσ, ςτουσ δε λοιποφσ υποψθφίουσ Αναδόχουσ μζςα ςε τρεισ (03) θμζρεσ από 

τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ περί αποκλειςμοφ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν ζχουν 

αςκθκεί ζνδικα/ ενδικοφανι μζςα από τον υποψιφιο Ανάδοχο που αποκλείςτθκε. 

6. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα επιςτραφοφν άμεςα ςε όλουσ τουσ Ρροςφζροντεσ ςε 

περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ διαδικαςίασ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν κα αςκθκοφν 

προςφυγζσ ι αιτιςεισ αςφαλιςτικϊν μζτρων κατά τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ δεν ζχει ιςχφ και επιςτρζφεται κάκε εγγυθτικι επιςτολι τθσ οποίασ 
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παριλκε θ διάρκεια ιςχφοσ, εφόςον δεν παρατάκθκε ι ανανεϊκθκε θ ιςχφσ τθσ από 

τον εγγυθτι και τον Ρροςφζροντα.  

7. Στθν περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ περιλαμβάνει και όρο 

ότι αυτι καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των Μελϊν τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ. 

Β3. Κατάρτιςθ - Υποβολι Ρροςφορϊν 

Β3.1 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται 

ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ νομικϊν 

προςϊπων, κεωρείται ότι θ υποβολι τθσ Ρροςφοράσ και θ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ζχουν 

εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου. Οι ενδιαφερόμενοι 

υποβάλλουν τθν Ρροςφορά τουσ είτε κατακζτοντασ τθν αυτοπροςϊπωσ ι με ειδικά προσ 

τοφτο εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπό τουσ, είτε αποςτζλλοντάσ τθν ταχυδρομικά με ςυςτθμζνθ 

επιςτολι ι ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) ςτθν ζδρα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Κατά τθν υποβολι τουσ οι Ρροςφορζσ ςυνοδεφονται και από ζγγραφο υποβολισ για 

πρωτοκόλλθςι τουσ. Ρροςφορζσ που πρωτοκολλοφνται μετά τθν οριςμζνθ κατά το άρκρο 

B1.5 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ θμερομθνία και ϊρα δεν λαμβάνονται υπόψθ. Η θμερομθνία 

αυτι αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, όπου 

γίνεται και χρονοςιμανςθ. 

Στθν περίπτωςθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ, οι Ρροςφορζσ παραλαμβάνονται με απόδειξθ, 

με τθν απαραίτθτθ όμωσ προχπόκεςθ ότι κα περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι μζχρι τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ τουσ. 

Δε κα λθφκοφν υπόψθ Ρροςφορζσ που είτε υποβλικθκαν μετά από τθν κακοριςμζνθ 

θμερομθνία και ϊρα είτε ταχυδρομικθκαν ζγκαιρα, αλλά δεν ζφκαςαν ςτθν Ανακζτουςα 

Αρχι ζγκαιρα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι ουδεμία ευκφνθ φζρει για τθ μθ εμπρόκεςμθ 

παραλαβι τθσ Ρροςφοράσ ι για το περιεχόμενο των φακζλων που τθ ςυνοδεφουν. 

Β3.2 Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

Οι Ρροςφορζσ ςυντάςςονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι 
Ρροςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο που πρζπει να περιλαμβάνει 
όλα όςα κακορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ.  

Ο ενιαίοσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ περιζχει τρεισ επί μζρουσ, ανεξάρτθτουσ, ςφραγιςμζνουσ 
φακζλουσ, δθλαδι :  
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Α. «Φάκελοσ Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ», ο οποίοσ περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία 
και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά, τα οποία προςδιορίηονται ςτισ παραγράφουσ: 

• B.2.3 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

• B.2.6 Ελάχιςτεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ  

• B.2.7 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 

Τα δικαιολογθτικά κα πρζπει να είναι ταξινομθμζνα μζςα ςτον Φάκελο, με τθ ςειρά που 
ηθτοφνται ςτισ αντίςτοιχεσ παραγράφουσ. 

Β. «Φάκελοσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

Γ. «Φάκελοσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ», ο οποίοσ περιζχει τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ 
Ρροςφοράσ του υποψιφιου Αναδόχου, όπωσ αυτά απαιτοφνται από τθν παροφςα διακιρυξθ.  

 
ΡΟΣΟΧΘ: Τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ δεν υποβάλλονται κατά τθ φάςθ υποβολισ των 
Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων. 
 
Οι ανωτζρω Φάκελοι κα υποβλθκοφν ωσ εξισ : 

 

 
Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ: 

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) αντίγραφο  
που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ. 
  

 
Τεχνικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) αντίγραφο  

- επικυμθτό είναι και ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο 
μζςο (CD)  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Τεχνικισ Ρροςφοράσ.  
 

 
Οικονομικι Ρροςφορά:  

- ζνα (1) πρωτότυπο  

- ζνα (1) αντίγραφο  

- επικυμθτό είναι και ζνα (1) πλιρεσ θλεκτρονικό αρχείο ςε μθ επανεγγράψιμο 
μζςο (CD)  

που κα περιλαμβάνονται ςτον ςφραγιςμζνο φάκελο Οικονομικισ Ρροςφοράσ. 
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Πλοι οι επιμζρουσ φάκελοι αναγράφουν τθν επωνυμία και διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, 

φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του υποψιφιου Ανάδοχου, τον τίτλο 

του Διαγωνιςμοφ και τον τίτλο του φακζλου. 

Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ πρζπει να αναγράφονται θ πλιρθσ επωνυμία και 

διεφκυνςθ, κακϊσ και αρικμόσ τθλεφϊνου, φαξ και τυχόν διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου όλων των μελϊν τθσ. 

Απαγορεφεται θ χριςθ αυτοκόλλθτων φακζλων που είναι δυνατόν να αποςφραγιςτοφν και να 

επαναςφραγιςτοφν χωρίσ να αφιςουν ίχνθ.  

Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, με εξαίρεςθ τα ςυνθμμζνα ςτθν Τεχνικι 

Ρροςφορά ζντυπα, ςχζδια και λοιπά τεχνικά ςτοιχεία που μποροφν να είναι ςτθν Αγγλικι 

γλϊςςα. 

Σε ζνα από τα αντίτυπα που ορίηεται ωσ πρωτότυπο και ςε κάκε ςελίδα του, πρζπει να 

αναγράφεται ευκρινϊσ θ λζξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» και να μονογράφεται από τον υποψιφιο 

Ανάδοχο. Το περιεχόμενο του πρωτοτφπου είναι επικρατζςτερο από τα άλλα αντίτυπα, ςε 

περίπτωςθ αςυμφωνίασ αυτϊν με το πρωτότυπο. 

Για τθν εφκολθ ςφγκριςθ των προςφορϊν πρζπει να τθρθκεί ςτθ ςφνταξι τουσ, θ τάξθ και θ 

ςειρά των όρων τθσ Διακιρυξθσ.  

Οι απαντιςεισ ςε όλεσ τισ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ πρζπει να είναι ςαφείσ. Δεν 

επιτρζπονται αςαφείσ απαντιςεισ τθσ μορφισ «ελιφκθ υπόψθ», «ςυμφωνοφμε και 

αποδεχόμεκα», κλπ. 

Οι προςφορζσ πρζπει να είναι δακτυλογραφθμζνεσ και δεν πρζπει να φζρουν ξυςίματα, 

ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ κλπ. Εάν υπάρχει ςτθν Ρροςφορά οποιαδιποτε διόρκωςθ, 

πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και μονογραμμζνθ από τον υποψιφιο Ανάδοχο. Πλεσ οι 

διορκϊςεισ κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Η 

αρμόδια Επιτροπι προςυπογράφει το ανακεφαλαιωτικό φφλλο με τισ τυχόν, διορκϊςεισ και 

τισ αναφζρει ςτο ςυνταςςόμενο πρακτικό, ϊςτε να αποδεικνφεται αδιαφιλονίκθτα ότι 

προχπιρχαν τθσ θμερομθνίασ αποςφράγιςθσ.  

Σε περίπτωςθ που ςτο περιεχόμενο τθσ Ρροςφοράσ χρθςιμοποιοφνται ςυντομογραφίεσ 

(abbreviations), για τθ διλωςθ τεχνικϊν ι άλλων εννοιϊν, είναι υποχρεωτικό για τον 

υποψιφιο Ανάδοχο να αναφζρει ςε ςυνοδευτικό πίνακα τθν επεξιγθςι τουσ. 

Με τθν υποβολι τθσ Ρροςφοράσ κεωρείται βζβαιο, ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ είναι 

απολφτωσ ενιμεροσ από κάκε πλευρά των τοπικϊν ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ του Ζργου, των 
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πθγϊν προζλευςθσ των πάςθσ φφςθσ υλικϊν, ειδϊν εξοπλιςμοφ κλπ. και ότι ζχει μελετιςει 

όλα τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτο φάκελο Διαγωνιςμοφ.  

Αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ Ρροςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ τθσ αρμόδιασ 

Επιτροπισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά είναι απαράδεκτθ και δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν δεν γίνεται αποδεκτι αλλά 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε διευκρίνιςθ, τροποποίθςθ ι απόκρουςθ όρου τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ. Διευκρινίςεισ δίνονται μόνο όταν ηθτοφνται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι και λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία που ηθτικθκαν. 

Στθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι διευκρινίςεων είναι υποχρεωτικι για τον υποψιφιο Ανάδοχο 

και δεν κεωρείται αντιπροςφορά.  

Οι διευκρινίςεισ των υποψθφίων Αναδόχων πρζπει να δίνονται γραπτά, εφόςον ηθτθκοφν, ςε 

χρόνο που κα ορίηει θ αρμόδια Επιτροπι.  

 

 

Β3.2.1 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ» 

Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που κα υποβάλει κάκε υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

πρζπει να περιζχει τα νομιμοποιθτικά ςτοιχεία και άλλα απαραίτθτα δικαιολογθτικά του 

υποψιφιου Αναδόχου ωσ προσ τισ τυπικζσ, χρθματοοικονομικζσ και τεχνικζσ απαιτιςεισ 

ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό και τα οποία προςδιορίηονται ςτισ παραγράφουσ: 

 B2.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 

  B2.5 Ελάχιςτεσ Ρροχποκζςεισ Συμμετοχισ,  

  B2.6 Εγγφθςθ Συμμετοχισ. 

 

 

Β3.2.2 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Τεχνικι Ρροςφορά» 

Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ πρζπει να 
περιζχει τα παρακάτω: 
 
 
 

1 Ρροςζγγιςθ και Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 
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1.1 

Ρεριβάλλον του Ζργου – Απαιτιςεισ  

Θα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Διατφπωςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ αντίλθψθσ του υποψθφίου Αναδόχου για τουσ 
ςτόχουσ, το περιβάλλον και το αντικείμενο του Ζργου, λαμβάνοντασ υπόψθ το 
πλαίςιο αναφοράσ του Ζργου, τισ ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των 
εμπλεκόμενων φορζων και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ και χαρακτθριςτικά των 
υπθρεςιϊν που κα προςφερκοφν. 

1.2 

Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ του Ζργου 

Θα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Διατφπωςθ τθσ γενικισ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου, 
των βαςικϊν μεκοδολογιϊν, προτφπων, τεχνικϊν μζςων και εργαλείων που, από τθ 
φφςθ του αντικειμζνου του Ζργου, κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν από τον 
Ανάδοχο και αναφορά του τρόπου εφαρμογισ τουσ. 

1.3 

Οργάνωςθ του Τρόπου Υλοποίθςθσ του Ζργου  

Θα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ανάλυςθ του Ζργου ςε Ρακζτα Εργαςίασ και Ραραδοτζα, ςφμφωνα με τθν 
αντίλθψθ και τθ μεκοδολογία του υποψθφίου Αναδόχου. 

 Ρεριγραφι του περιεχομζνου και τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ κάκε επιμζρουσ 
Ρακζτου Εργαςίασ που προτίκεται να εφαρμόςει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

 Αναλυτικι περιγραφι των Ραραδοτζων κάκε Ρακζτου Εργαςίασ του Αναδόχου. 

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ των Ρακζτων Εργαςίασ και των αντίςτοιχων 
παραδοτζων. 

2 Ομάδα Ζργου 

2.1 

Οργάνωςθ και Λειτουργία Ομάδασ Ζργου 

Θα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Αναλυτικό Οργανωτικό ςχιμα τθσ Ομάδασ Ζργου που κα ςυςτιςει ο Ανάδοχοσ για 
τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

 Γενικι περιγραφι των λειτουργιϊν και των ρόλων που κα επιτελζςουν τα 
επιμζρουσ όργανα ι ενότθτεσ που κα εμφανίηονται ςτο προτεινόμενο οργανωτικό 
ςχιμα, κακϊσ και ανάλυςθ των ρόλων/ κακθκόντων ςε επίπεδο ΥΕ και μελϊν τθσ 
Ομάδασ Ζργου.   

 Ρρόταςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ του Ζργου που κα περιλαμβάνει το 
οργανωτικό ςχιμα και τισ ςχζςεισ των οργάνων διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ 
λειτουργιϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε ςχζςθ προσ τα αντίςτοιχα όργανα του 
Αναδόχου. 

2.2 Κατανομι των Στελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου  
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Θα πρζπει να περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα ακόλουκα: 

 Ρίνακα τθσ προβλεπόμενθσ απαςχόλθςθσ των ςτελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου του 
υποψθφίου Αναδόχου με  τθν ακόλουκθ δομι : 

o Ονοματεπϊνυμο ςτελζχουσ 

o Θζςθ ςτο οργανωτικό ςχιμα του υποψθφίου Αναδόχου 

o Αρμοδιότθτεσ / Κακικοντα 

o Εκτίμθςθ απαςχόλθςθσ ςε ανκρωπομινεσ (Α/Μ) μζχρι και δεφτερο 
δεκαδικό ψθφίο ανά Ραραδοτζο 

3. 

Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ, χωρίσ τιμζσ  

Η εμφάνιςθ τιμισ/ τιμϊν ςτον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ 
προςφοράσ. 

 
Επίςθσ ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιζχει: 

 οποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Ρροςφορά του 
υποψιφιου Αναδόχου και απαντά ςτισ επιμζρουσ απαιτιςεισ που τίκενται ςτθν 
παροφςα Διακιρυξθ, αλλά και ςτα αντίςτοιχα κριτιρια αξιολόγθςθσ. 

Η αρμόδια Επιτροπι κα αξιολογιςει τα παρεχόμενα από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 
ςτοιχεία κατά τθν αξιολόγθςθ των Τεχνικϊν Ρροςφορϊν. 

 

 

Β3.2.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» 

Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΟΣΦΟΑ» τον οποίο κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

πρζπει να περιζχει ςυμπλθρωμζνουσ τουσ Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ (βλ. Ραράρτθμα 

Β9). 

 

 

Β3.2.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» 

Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ», που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ςτον 

οποίο πρόκειται να κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, πρζπει να περιζχει τα απαραίτθτα 

δικαιολογθτικά του υποψιφιου Αναδόχου τα οποία προςδιορίηονται ςτθν παράγραφο B2.3 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 
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Β3.3 Ιςχφσ Ρροςφορϊν 

Οι Ρροςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ για ζξι (6) μινεσ από τθν 

επόμενθ μζρα τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά που ορίηει μικρότερο χρόνο 

ιςχφοσ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Η ιςχφσ τθσ Ρροςφοράσ μπορεί να παρατακεί, εφόςον ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι πριν 

από τθ λιξθ τθσ, για διάςτθμα ζωσ ακόμθ ζξι (6) μθνϊν, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ 

εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ ςτον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τθ 

λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ, τον δεςμεφει όμωσ μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχτεί. 

Σε περίπτωςθ που θ εν ιςχφ Ρροςφορά  ι μζροσ τθσ αποςυρκεί, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ 

υπόκειται ςε κυρϊςεισ και ειδικότερα: 

- απϊλεια κάκε δικαιϊματοσ για κατακφρωςθ, 

- κατάπτωςθ τθσ Εγγφθςθσ Συμμετοχισ χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ι δικαςτικι ενζργεια. 

 

 

Β3.4 Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ 

Εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ και απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 

Εάν υποβλθκοφν τυχόν εναλλακτικζσ Ρροςφορζσ, δεν κα λθφκοφν υπόψθ. Ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ, ο οποίοσ κα υποβάλλει τζτοιασ φφςθσ προτάςεισ, δεν δικαιοφται ςε καμία 

περίπτωςθ να διαμαρτυρθκεί ι να επικαλεςτεί λόγουσ προςφυγισ κατά τθσ απόρριψθσ των 

προτάςεων αυτϊν. 

Β3.5 Τιμζσ Ρροςφορϊν - Νόμιςμα 

Οι οποιεςδιποτε τιμζσ των Ρροςφορϊν κα εκφράηονται ςε Ευρϊ. Στισ τιμζσ κα 

περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από 

τον ΦΡΑ.  

Η ςυνολικι τιμι χωρίσ ΦΡΑ κα λαμβάνεται υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των Ρροςφορϊν. 
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Σε ιδιαίτερθ ςτιλθ των ωσ άνω τιμϊν, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κα κακορίηει το ποςό με το 

οποίο κα επιβαρφνει ακροιςτικά τισ τιμζσ αυτζσ με τον ΦΡΑ. Σε περίπτωςθ που αναφζρεται 

εςφαλμζνοσ ΦΡΑ αυτόσ κα διορκϊνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι3. 

Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ κάνει ζκπτωςθ, οι τιμζσ που κα αναφζρονται ςτουσ 

Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ για κάκε προςφερόμενο είδοσ κα είναι οι τελικζσ τιμζσ μετά 

τθν ζκπτωςθ. Επίςθσ, δεν επιτρζπονται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά ςυνολικζσ εκπτϊςεισ ςε 

επί επιμζρουσ ακροίςματα ι επί του ςυνολικοφ τιμιματοσ τθσ Ρροςφοράσ. 

Από τθν Οικονομικι Ρροςφορά πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ θ τιμι μονάδασ για κάκε 

προςφερόμενο είδοσ / υπθρεςία, για να μπορεί να προςδιορίηεται το ακριβζσ κόςτοσ, ςε 

περίπτωςθ αυξομείωςθσ φυςικοφ αντικειμζνου. Ρροςφερόμενο είδοσ / υπθρεςία που 

αναφζρεται ςτθν Οικονομικι Ρροςφορά χωρίσ τιμι, κεωρείται ότι προςφζρεται με μθδενικι 

αξία. 

Σε περίπτωςθ λογιςτικισ αςυμφωνίασ μεταξφ τθσ τιμισ μονάδασ και τθσ ςυνολικισ τιμισ, 

υπεριςχφει θ τιμι μονάδασ. 

Ρροςφορά που δε δίδει τιμι ςε ευρϊ ι δίδει τιμι ςε ςυνάλλαγμα ι με ριτρα ςυναλλάγματοσ 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Ελλείψεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, από τισ οποίεσ προκφπτει εφλογθ ςφγχυςθ ωσ προσ το 

πρόςωπο του Ρροςφζροντα που τθν υπζβαλε, ι τθν νόμιμθ υπογραφι τθσ, αποτελοφν λόγο 

αποκλειςμοφ.  

Επίςθσ, αποκλίςεισ τθσ οικονομικισ προςφοράσ από τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ 

διακιρυξθσ αποτελοφν λόγο αποκλειςμοφ. 

Για τθν ανάλυςθ των τιμϊν τθσ Ρροςφοράσ τουσ οι υποψιφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμζνοι 

να ςυμπλθρϊςουν τουσ ΡΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (βλ. Ραράρτθμα Β8). 

Οι τιμζσ των Ρροςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ 

Ρροςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ Ρροςφοράσ, οι 

υποψιφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν 

παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. 

                                                      
3
Σε περίπτωςθ αλλαγισ του ποςοςτοφ του ΦΡΑ, είτε πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ είτε 

κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του ζργου, κα γίνονται οι απαραίτθτεσ προςαρμογζσ με βάςθ υπολογιςμοφ τθν 
προςφερόμενθ τιμι χωρίσ ΦΡΑ, είτε αυτό αφορά το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα είτε επιμζρουσ τιμολογιςεισ και 
αντίςτοιχεσ πλθρωμζσ. 
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Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτοιχεία 

απαραίτθτα για τθ τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε υποψιφιοι υποχρεοφνται να 

τα παρζχουν. 

Η οικονομικι προςφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντα ι τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των προςφερόντων. 

Οι τιμζσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του αναδόχου αναφζρονται ςε πλιρωσ περαιωμζνεσ 

υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και περιλαμβάνουν όλεσ τισ 

απαιτοφμενεσ, άμεςεσ και ζμμεςεσ, δαπάνεσ ακόμθ και αν δεν κατονομάηονται ρθτά, αλλά 

είναι απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που παρζχει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι. 

 

 

Β4. Διενζργεια Διαγωνιςμοφ – Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 

B4.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ, Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν και 

Κατακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ 

Β4.1.1 Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ - Αξιολόγθςθ Ρροςφορϊν 

Η αποςφράγιςθ των Ρροςφορϊν γίνεται δθμόςια από τθν αρμόδια Επιτροπι Διενζργειασ 

Διαγωνιςμοφ τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ των Ρροςφορϊν ςτα γραφεία 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Αν. Τςόχα 36, 11521, Ακινα), παρουςία των προςφερόντων ι των 

νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ. 

Οι Ρροςφορζσ κατά τθν παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι πρωτοκολλοφνται και ςε 

κάκε φάκελο ςθμειϊνεται ο αρικμόσ πρωτοκόλλου, θ θμερομθνία και θ ϊρα καταχϊρθςθσ. 

Η αρμόδια Επιτροπι προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν 

τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ. 

Η αποςφράγιςθ γίνεται με τθν εξισ διαδικαςία: 

1. Ανοίγονται, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, οι ενιαίοι φάκελοι και αποςφραγίηονται οι Φάκελοι 

Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, μονογράφονται και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία των Φακζλων Δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ κατά φφλλο, ι 

γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον 

διατίκεται. 
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2. Οι Φάκελοι Τεχνικϊν και Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται αλλά 

μονογράφονται, και αφοφ ςφραγιςκοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι φυλάςςονται. 

Ειδικότερα, οι Φάκελοι Οικονομικϊν Ρροςφορϊν τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο 

οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται, υπογράφεται από τθν αρμόδια Επιτροπι και φυλάςςεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπι, ςε κλειςτι ςυνεδρίαςθ, ελζγχει μόνο ωσ προσ τθν αρικμθτικι 

πλθρότθτα και εγκυρότθτα (δθλ. ζναντι του πίνακα δικαιολογθτικϊν) τα δικαιολογθτικά 

Συμμετοχισ. Ανάλογα με τον αρικμό και τον όγκο των δικαιολογθτικϊν θ αρμόδια 

Επιτροπι, δφναται να ελζγξει το περιεχόμενο των δικαιολογθτικϊν και τθν πλιρωςθ των 

ελαχίςτων προχποκζςεων ςυμμετοχισ - κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, ςε επόμενθ 

ςυνεδρίαςθ. 

4. Μετά τον ζλεγχο τθσ κάλυψθσ του κριτιριου ςυμμετοχισ μζςω τθσ εξζταςθσ του 

περιεχομζνου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, θ Επιτροπι ειςθγείται ςτο αρμόδιο 

όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά, και με μζριμνά του 

γνωςτοποιείται ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ 

δφναται να κακοριςκοφν και ο τόποσ, θ ϊρα και θ θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Ρροςφορά ωσ προσ 

τα δικαιολογθτικά Συμμετοχισ ζχει γίνει αποδεκτι. 

5. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν 

επαναφζρονται ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν αποςφράγιςθ τουσ, όςεσ Ρροςφορζσ 

ζγιναν αποδεκτζσ για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό (βάςει των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ) 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςα Αρχι. Οι Φάκελοι 

Τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τθν αξιολόγθςθ 

των δικαιολογθτικϊν Συμμετοχισ, δεν αποςφραγίηονται. 

6. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Τεχνικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο ι 

γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, (εκτόσ των 

τεχνικϊν φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπι αξιολογεί τισ Τεχνικζσ Ρροςφορζσ και ειςθγείται ςτο αρμόδιο όργανο 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται 

ςτουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ θ απόφαςι του. Με τθν ίδια απόφαςθ δφναται να 

κακοριςκοφν και ο τόποσ, ϊρα και θμερομθνία τθσ αποςφράγιςθσ των Οικονομικϊν 

Ρροςφορϊν για τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ των οποίων θ Τεχνικι Ρροςφορά ζχει γίνει 

αποδεκτι. 

8. Μετά τθν παραπάνω διαδικαςία, οι ςφραγιςμζνοι φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν 

επαναφζρονται - για όςεσ Ρροςφορζσ ζγιναν αποδεκτζσ - ςτθν αρμόδια Επιτροπι για τθν 

αποςφράγιςι τουσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ανωτζρω απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. Πςεσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. Ομοίωσ 

επιςτρζφονται και οι Φάκελοι Τεχνικϊν Ρροςφορϊν που δεν είχαν αποςφραγιςκεί. 
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9. Κατά τθν αποςφράγιςθ του Φακζλου Οικονομικϊν Ρροςφορϊν, μονογράφονται και 

ςφραγίηονται από τθν αρμόδια Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του κατά φφλλο ι 

γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

10. Μετά το πζρασ και τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει τον 

τελικό Ρίνακα Κατάταξθσ των διαγωνιηομζνων κατά φκίνουςα ςειρά αξιολόγθςθσ 

ςφμφωνα με τα κριτιρια αξιολόγθςθσ, από τον οποίο προκφπτει ο προτεινόμενοσ προσ 

κατακφρωςθ του Ζργου, επικρατζςτεροσ Ανάδοχοσ. 

11. Η αρμόδια Επιτροπι διαβιβάηει το Ρρακτικό τθσ ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ το οποίο αποφαίνεται ςχετικά και με μζριμνά του γνωςτοποιείται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ το αποτζλεςμα του Διαγωνιςμοφ. 

12. Ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ και θ αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν (Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ, 

Τεχνικι και Οικονομικι Ρροςφορά) γίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι εντόσ των χρονικϊν 

ορίων που ζχουν κακοριςκεί με τθν απόφαςθ οριςμοφ τθσ. 

13. Κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ οι παρευριςκόμενοι λαμβάνουν γνϊςθ 

μόνο των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 

επικυμοφν, μποροφν να πλθροφορθκοφν το περιεχόμενο των άλλων Ρροςφορϊν (ςε κάκε 

ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν 

αρμόδια Επιτροπι. Η εξζταςθ των Ρροςφορϊν κα γίνει χωρίσ απομάκρυνςι τουσ από το 

χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να επιτρζπεται θ φωτοαντιγραφι ι με 

οποιοδιποτε άλλο τρόπο ψθφιοποίθςθ, αναπαραγωγι ι αναμετάδοςθ. 

14. Σε περίπτωςθ που με τθν Ρροςφορά υποβάλλονται ςτοιχεία και πλθροφορίεσ 

εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα, θ γνωςτοποίθςθ των οποίων ςτουσ Συνδιαγωνιηόμενουσ κα 

ζκιγε τα ζννομα ςυμφζροντά τουσ, τότε ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ οφείλει να ςθμειϊνει επ' 

αυτϊν τθν ζνδειξθ «πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα» και να ενθμερϊνει τθν 

αρμόδια Επιτροπι κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ. Πλεσ οι 

πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα κα πρζπει να αναφζρονται ανακεφαλαιωτικά ςτθν 

αρχι τθσ Ρροςφοράσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ κα δφναται να λαμβάνουν γνϊςθ αυτϊν των 

πλθροφοριϊν οι Συνδιαγωνιηόμενοι. Η ζννοια τθσ πλθροφορίασ εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα 

αφορά μόνο ςτθν προςταςία του απορριτου που καλφπτει τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα 

τθσ επιχείρθςθσ του ενδιαφερομζνου.  

15. Σε κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των Ρροςφορϊν θ αρμόδια Επιτροπι 

ςυντάςςει πρακτικά τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςε 

δφο (2) όμοια αντίτυπα. 

 

Σθμείωςθ: 

 

Η αρμόδια Επιτροπι ελζγχει τα μζςα (CDs) που περιζχουν τα θλεκτρονικά αρχεία των 

Τεχνικϊν και των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν αναφορικά με: 
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• το κατά πόςον είναι αναγνϊςιμα και μθ επανεγγράψιμα, 

• οποιαδιποτε άλλθ παράλειψθ που υποπζςει ςτθν αντίλθψι τθσ. 

 

Σε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί πρόβλθμα ςε κάποιο μζςο (cd) αυτό επιςτρζφεται ςτον 

υποψιφιο Ανάδοχο, ο οποίοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να προςκομίςει νζο, ςφμφωνα με 

τισ προαναφερκείςεσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν με απόδειξθ 

παραλαβισ, ζγγραφθ ενθμζρωςθ του. 

 

Β4.1.2 Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

Ρροςφορά. 

 

Για τθν επιλογι τθσ ςυμφερότερθσ Ρροςφοράσ θ αρμόδια Επιτροπι κα προβεί ςτα παρακάτω: 

- Αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν 

απορριφκεί κατά τον ζλεγχο και τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν και ελάχιςτων 

προχποκζςεων ςυμμετοχισ. 

- Αξιολόγθςθ των οικονομικϊν Ρροςφορϊν για όςεσ Ρροςφορζσ δεν ζχουν απορριφκεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ. 

- Κατάταξθ των Ρροςφορϊν για τθν τελικι επιλογι τθσ οικονομικά ςυμφερότερθσ 

Ρροςφοράσ με βάςθ τον ακόλουκο τφπο: 

 

Λi = 85 * ( Βi / Βmax ) + 15 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ 

Βi ο βακμόσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ τθσ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου i 

Kminτο ςυνολικό κόςτοσ τθσ χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ 

Ki το ςυνολικό κόςτοσ τθσ οικονομικισ προςφοράσ του υποψθφίου αναδόχου i 

Λi ο τελικόσ βακμόσ τθσ προςφοράσ ο οποίοσ ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά ψθφία. 

 

Επικρατζςτερθ είναι θ Ρροςφορά με το μεγαλφτερο Λ. 

Σε κάκε ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ των Ρροςφορϊν, θ αρμόδια Επιτροπι ςυντάςςει πρακτικά 

ςτα οποία τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των Ρροςφορϊν και τθ βακμολόγθςθ 

των τεχνικϊν Ρροςφορϊν, τα οποία παραδίδει ςτο αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

ςε τρία  (3) αντίτυπα. 
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Β4.1.3 Βακμολόγθςθ τεχνικϊν Ρροςφορϊν 

 

Η Βακμολόγθςθ των τεχνικϊν Ρροςφορϊν κα γίνει ςφμφωνα με τα "Κριτιρια Αξιολόγθςθσ", 

όπωσ αυτά προςδιορίηονται ςτον Ρίνακα τθσ παρ. Β4.1.4. 

Πλα τα επί μζρουσ κριτιρια βακμολογοφνται αυτόνομα 100 ζωσ 120 βακμοφσ. 

Η βακμολογία των επί μζρουσ κριτθρίων: 

- είναι 100 όταν καλφπτονται ακριβϊσ όλεσ οι υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ / προδιαγραφζσ 

*απαράβατοι όροι+, 

- αυξάνεται ζωσ 120 όταν καλφπτονται εκτόσ από τισ υποχρεωτικζσ *απαράβατοι όροι+ και 

λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ, και υπερκαλφπτονται κάποιεσ από τισ υποχρεωτικζσ 

ι/και λοιπζσ απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. 

Η ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου είναι το γινόμενο του επί μζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ του κριτθρίου επί τθ βακμολογία του, το οποίο ςτρογγυλοποιείται ςτα 2 δεκαδικά 

ψθφία, και θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε Ρροςφοράσ είναι το άκροιςμα των 

ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

 

Β4.1.4 Ομάδεσ και Συντελεςτζσ Κριτθρίων Τεχνικισ Αξιολόγθςθσ 

 

Η αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν των υποψθφίων Αναδόχων, για τθν επιλογι του 

καταλλθλότερου, κα γίνει με βάςθ τα ακόλουκα κριτιρια: 

 
ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

1 Ρροςζγγιςθ και Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ του Ζργου 70% 

1.1 Ρεριβάλλον του Ζργου – Απαιτιςεισ 
Ειδικότερα αξιολογοφνται, με βάςθ όςα ζχει διατυπϊςει ο 
προςφζρων ςτο Φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», τα ακόλουκα: 

 Η ςαφινεια και θ ακρίβεια τθσ αντίλθψθσ του προςφζροντοσ 
για τουσ ςτόχουσ, το περιβάλλον και το αντικείμενο του 
ζργου. 

 Η ρεαλιςτικότθτα τθσ προςζγγιςθσ των ςτόχων του ζργου, 
λαμβάνοντασ υπόψθ το πλαίςιο αναφοράσ του ζργου, τισ 
ανάγκεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και των εμπλεκομζνων 
φορζων και τισ ειδικζσ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν που κα 

10% 
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

προςφερκοφν. 

1.2 Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ Υλοποίθςθσ του Ζργου 
Ειδικότερα αξιολογοφνται, με βάςθ όςα ζχει διατυπϊςει ο 
προςφζρων ςτο Φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», τα ακόλουκα: 

 Η πρακτικότθτα, εφικτότθτα και χρθςτικότθτα τθσ 
μεκοδολογίασ και του τρόπου προςαρμογισ τθσ ςτο 
ςυγκεκριμζνο ζργο, που προτίκεται να ακολουκιςει ο 
προςφζρων για τθν υλοποίθςθ του ζργου. 

 Η πρακτικότθτα, εφικτότθτα και χρθςτικότθτα των 
προτφπων, τεχνικϊν μζςων και εργαλείων που προτίκεται 
να χρθςιμοποιιςει ο προςφζρων κατά τθν υλοποίθςθ του 
ζργου. 

30% 

1.3 Οργάνωςθ του Τρόπου Υλοποίθςθσ του Ζργου   
Ειδικότερα αξιολογοφνται, με βάςθ όςα ζχει διατυπϊςει ο 
προςφζρων ςτο Φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», τα ακόλουκα: 

 Η οργάνωςθ του ζργου ςε πακζτα εργαςίασ και παραδοτζα, 
ςφμφωνα με τθν αντίλθψθ και τθ μεκοδολογία του 
προςφζροντοσ. 

 Το περιεχόμενο και θ περιγραφι του τρόπου υλοποίθςθσ 
κάκε επιμζρουσ πακζτου εργαςίασ που προτίκεται να 
εφαρμόςει ο προςφζρων. 

 Η ανάλυςθ του περιεχομζνου των  Ραραδοτζων κάκε 
Ρακζτου Εργαςίασ του προςφζροντοσ. 

 Η ρεαλιςτικότθτα του προτεινομζνου χρονοδια-γράμματοσ 
εκπόνθςθσ των επιμζρουσ πακζτων εργαςίασ και των 
αντιςτοίχων παραδοτζων και ειδικότερα τθσ εκτίμθςθσ τθσ 
διάρκειασ και των τεχνικϊν και χρονικϊν περιοριςμϊν 
(χρονικζσ αλλθλουχίεσ) των επιμζρουσ εργαςιϊν. 

30% 

2 Ομάδα Ζργου 30% 

2.1 Οργάνωςθ και Λειτουργία Ομάδασ Ζργου 

Ειδικότερα αξιολογοφνται, με βάςθ όςα ζχει διατυπϊςει ο 

προςφζρων ςτο Φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», τα ακόλουκα: 

 Η αποτελεςματικότθτα του οργανωτικοφ ςχιματοσ τθσ 
Ομάδασ Ζργου που προτίκεται να ςυςτιςει ο προςφζρων 
και θ ορκολογικότθτα ςτθν κατανομι των επιμζρουσ 
λειτουργιϊν και ρόλων. 

 Η ποιότθτα και θ πλθρότθτα τθσ περιγραφισ των 
λειτουργιϊν και των ρόλων που κα επιτελζςουν τα 
επιμζρουσ όργανα ι ενότθτεσ που προτείνονται ςτο πλαίςιο 
του οργανωτικοφ ςχιματοσ τθσ Ομάδασ Ζργου. 

20% 
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ΚΙΤΘΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ 

Συντελεςτισ 

βαρφτθτασ (%) 

Η αποτελεςματικότθτα του προτεινομζνου ςυςτιματοσ διοίκθςθσ 

του ζργου που κα περιλαμβάνει και τον προςδιοριςμό των ςχζςεων 

των οργάνων διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ λειτουργιϊν τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ με τα αντίςτοιχα όργανα του Αναδόχου. 

2.2 Κατανομι των Στελεχϊν τθσ Ομάδασ Ζργου 

Ειδικότερα αξιολογοφνται, με βάςθ όςα ζχει διατυπϊςει ο 

προςφζρων ςτο Φάκελο «Τεχνικι Ρροςφορά», τα ακόλουκα: 

 Η ρεαλιςτικότθτα κατανομισ ανκρωποχρόνου ςε ςχζςθ με 
τουσ ρόλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου και το προφίλ των ςτελεχϊν 
ςε ςχζςθ με τα προτεινόμενα παραδοτζα. 

10% 

 ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Β4.1.5 Διαδικαςία Κατακφρωςθσ Διαγωνιςμοφ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ και τθσ Αξιολόγθςθσ των 

Ρροςφορϊν, με Απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο πρόκειται να 

κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ, καλείται να υποβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, εντόσ 

προκεςμίασ που δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, τον Φάκελο Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ (βλ. B2.3 

Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ), προκειμζνου αυτά να ελεγχκοφν από αρμόδια Επιτροπι. 

 

Σε θμερομθνία που κα κακορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αποςφραγίηεται ο Φάκελοσ 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν αρμόδια 

Επιτροπι όλα τα πρωτότυπα ςτοιχεία του Φακζλου κατά φφλλο, ι γίνεται διάτρθςθ αυτϊν με 

τθν ειδικι διατρθτικι μθχανι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Στθ διαδικαςία αυτι καλοφνται να παραςτοφν όςοι ζχουν υποβάλλει παραδεκτι τεχνικι και 

οικονομικι Ρροςφορά. 

 

Η Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ διενεργεί τθν αποςφράγιςθ και τον ζλεγχο του φακζλου των 

δικαιολογθτικϊν μετά από ςχετικι πρόςκλθςθ ςε όλουσ όςουσ δικαιοφνται να λάβουν γνϊςθ 

των δικαιολογθτικϊν που κατατζκθκαν και παρουςία αυτϊν.  

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςκομίςει ζνα ι περιςςότερα ζγγραφα, δικαιολογθτικά ι 

πιςτοποιθτικά του Άρκρου 9 ι διαπιςτωκεί υποβολι ψεφδουσ ι ανακριβοφσ υπεφκυνθσ 
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διλωςθσ, καταπίπτει υπζρ του Δθμοςίου θ Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ του ςτο 

διαγωνιςμό και καλείται ο επόμενοσ κατά ςειρά υποψιφιοσ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ. 

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει το τελικό πρακτικό με το οποίο 

ειςθγείται ςτο Δ.Σ. του Ι.Ε.Ρ. τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ.  

 

 

 

B4.2 Απόρριψθ Ρροςφορϊν 

Η Ρροςφορά του υποψιφιου Αναδόχου απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ ςε κάκε μία ι 

περιςςότερεσ από τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 

Πλοι οι περιεχόμενοι ςτθν προκιρυξθ όροι και απαιτιςεισ είναι υποχρεωτικοί για τουσ 

υποψθφίουσ. Απόκλιςθ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ και απαιτιςεισ (ποςοτικζσ και 

ποιοτικζσ) ζχει ςαν ςυνζπεια τον αποκλειςμό του υποψθφίου.  

Η προςφορά απορρίπτεται, ιδίωσ όταν: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ,  

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 

τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 

κεφάλαια τθσ παροφςασ, 

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά και δεν ςυνοδεφεται από τθ 

νόμιμθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό, 

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθν προςφερόμενθ τιμι,  

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου, 

 θ οικονομικι προςφορά είναι αςυνικιςτα χαμθλι ςφμφωνα με το άρκρο 52 του Ρ.Δ. 

60/2007 και τθρθκεί θ ανάλογθ διαδικαςία που περιγράφεται ςτο ωσ άνω άρκρο  τθσ 

παροφςασ, 

 ορίηει χρόνο παράδοςθσ/ υλοποίθςθσ του ζργου μεγαλφτερο του προβλεπομζνου ςτθν 

παροφςα, 

 ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ ορίηεται μικρότεροσ του απαιτουμζνου ςτθν παροφςα διακιρυξθ, 
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 παρουςιάηει κατά τθν κρίςθ τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ αποκλίςεισ από τουσ 

όρουσ και τισ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να απορρίψει, ανεξάρτθτα από το 

ςτάδιο που βρίςκεται ο Διαγωνιςμόσ, Ρροςφορά υποψθφίου Αναδόχου για τθν οποία 

προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι απόρριψθσ ι λόγοι αποκλειςμοφ του Υποψθφίου, ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

 

B4.3 Ενςτάςεισ 

Για όλα τα ςτάδια αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των υποψθφίων αναδόχων εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου». 

Οι Ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτο Ρρωτόκολλο του Ι.Ε.Ρ., όπου και πρωτοκολλοφνται. Επί των 

Ενςτάςεων αυτϊν γνωμοδοτεί θ Επιτροπι Ενςτάςεων.  

Οι αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για κάκε ςτάδιο του διαγωνιςμοφ, κακϊσ και οι 

αποφάςεισ επί τυχόν προδικαςτικϊν προςφυγϊν κα κοινοποιοφνται εγγράφωσ ςτουσ 

προςφζροντεσ οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτα επιμζρουσ ςτάδια. 

 

B4.4 Αποτελζςματα – Κατακφρωςθ - Ματαίωςθ Διαγωνιςμοφ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι αυτό τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ Ρροςφοράσ, 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο παρόν κεφάλαιο. Η κατακφρωςθ γίνεται κατόπιν ελζγχου των 

υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Η κατακφρωςθ γίνεται αφοφ παρζλκει το προβλεπόμενο διάςτθμα για 

τθν άςκθςθ προςφυγισ με αφετθρία τθν κοινοποίθςθ των αποτελεςμάτων του διαγωνιςμοφ 

ςτουσ ενδιαφερομζνουσ (λοιποφσ υποψθφίουσ). 

Η απόφαςθ κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ του ζργου ςτον ανάδοχο γνωςτοποιείται ςε αυτόν 

και ςτουσ λοιποφσ ςυμμετζχοντεσ με αποδεκτζσ προςφορζσ. Η ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ 

ςτον Ανάδοχο κα γίνει εγγράφωσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

Η Ανακζτουςα Αρχι επιφυλάςςεται του δικαιϊματοσ να εγκρίνει ι να απορρίψει οποιαδιποτε 

προςφορά ι και όλεσ τισ προςφορζσ, να αναβάλλει, να ματαιϊςει, να ακυρϊςει ι και να 

επαναλάβει το διαγωνιςμό, αν κατά τθν κρίςθ τθσ κεωριςει τισ τιμζσ αςφμφορεσ ι ότι ςτο 

Διαγωνιςμό δεν ζλαβε μζροσ επαρκισ αρικμόσ διαγωνιηομζνων ι ότι υπιρξε ςυμπαιγνία 
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μεταξφ των διαγωνιηομζνων προσ αποφυγι πραγματικοφ ανταγωνιςμοφ ι ότι οι 

ςυμμετζχοντεσ ι οι προςφορζσ τουσ δεν εξαςφαλίηουν επαρκϊσ το ςυμφζρον του ι τθν 

ζγκαιρθ, πλιρθ, άψογθ και ςφμφωνθ με τουσ κανόνεσ τθσ επιςτιμθσ και τθσ τεχνικισ, 

εκτζλεςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι εάν υπιρξε αλλαγι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό 

ανάκεςθ ζργο. 

Σε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ ματαιωκεί, ακυρωκεί ι δεν εγκρικοφν, για οποιονδιποτε 

λόγο, τα αποτελζςματα αυτοφ, κανζνασ από τουσ διαγωνιςκζντεσ δεν κα δικαιοφται 

οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β5. Κατάρτιςθ Σφμβαςθσ – Γενικοί Προι Σφμβαςθσ 

B5.1 Κατάρτιςθ, Υπογραφι, Διάρκεια Σφμβαςθσ – Εγγυιςεισ 

1. Μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου κα υπογραφεί Σφμβαςθ. 

2. Τυχόν υποβολι ςχεδίων Σφμβαςθσ από τουσ υποψθφίουσ μαηί με τισ Ρροςφορζσ τουσ, δε 

δθμιουργεί καμία δζςμευςθ για τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

3. Η Σφμβαςθ κα καταρτιςτεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα με βάςθ τουσ όρουσ που 

περιλαμβάνονται ςτθ Διακιρυξθ και τθν Ρροςφορά του Αναδόχου, κα διζπεται από το 

ελλθνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιζχει όρουσ αντίκετουσ προσ το περιεχόμενο τθσ 

παροφςασ. Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κα κατιςχφει των παραρτθμάτων τθσ εκτόσ προφανϊν 

ι παςίδθλων παραδρομϊν. Για κζματα, που δε κα ρυκμίηονται ρθτϊσ από τθ Σφμβαςθ και 

τα παραρτιματα αυτισ, ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι - αντιφατικοί 

όροι και διατάξεισ αυτισ, κα λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ παροφςα Διακιρυξθ, θ 

Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου, θ Οικονομικι του Ρροςφορά. 

4. Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο ζχει κατακυρωκεί ο Διαγωνιςμόσ υποχρεοφται να προςζλκει μζςα 

ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων του ελζγχου 

των Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, για υπογραφι τθσ ςχετικισ Σφμβαςθσ προςκομίηοντασ 

Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε 

ποςοςτό 10% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. 

5. Αν περάςει θ προκεςμία των ανωτζρω δζκα (10) θμερϊν χωρίσ ο Ανάδοχοσ να ζχει 

παρουςιαςτεί για να υπογράψει τθ Σφμβαςθ, ι προςζλκει αλλά δεν κατακζςει Εγγφθςθ 
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Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ ορίου, μπορεί να κθρυχκεί 

ζκπτωτοσ, και να καταπζςει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ, χωρίσ 

άλλθ διαδικαςτικι ενζργεια. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει τθν 

ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ ςτον επόμενο ςτθ ςειρά κατάταξθσ διαγωνιηόμενο. Η απόφαςθ 

αυτι λαμβάνεται εισ βάροσ του εκπτϊτου και κα αφορά κάκε μζτρο για τθν αποκατάςταςθ 

κάκε ηθμιάσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

6. Η ανωτζρω Εγγυθτικι Επιςτολι Καλι Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ εκδίδεται ςφμφωνα με το 

υπόδειγμα (βλ.Ραράρτθμα Β6. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν). 

7. Η Εγγφθςθ Συμμετοχισ που αφορά ςτον Ανάδοχο ςτον οποίο κατακυρϊκθκε θ Σφμβαςθ, 

επιςτρζφεται μετά τθν κατάκεςθ τθσ προβλεπόμενθσ Εγγφθςθσ Καλισ Εκτζλεςθσ και μζςα 

ςε πζντε (05) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ. Οι Εγγυιςεισ Συμμετοχισ των 

υπόλοιπων υποψθφίων Αναδόχων τουσ επιςτρζφονται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

ςχετικζσ διατάξεισ. 

8. Η Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 

ποιοτικι παραλαβι του Ζργου και φςτερα από τθν εκκακάριςθ των τυχόν απαιτιςεων από 

τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 

9. Εάν μετά τθν κατακφρωςθ του Διαγωνιςμοφ και πριν από τθν παράδοςθ 

εξοπλιςμοφ/ζτοιμου λογιςμικοφ, ςτα πλαίςια τθσ πρόταςθσ επικαιροποίθςθσ, ζχουν 

ανακοινωκεί νεϊτερα μοντζλα/ εκδόςεισ, αποδεδειγμζνα ιςχυρότερα και καλφτερα από 

εκείνα που προςφζρκθκαν και αξιολογικθκαν, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται, και θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αποδεχκεί, να τα προμθκεφςει αντί των προςφερκζντων, με 

τθν προχπόκεςθ ότι δεν επζρχεται οποιαδιποτε πρόςκετθ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

10. Η Σφμβαςθ δφναται να τροποποιθκεί κατόπιν ζγγραφθσ ςυμφωνίασ των ςυμβαλλόμενων 

μερϊν ςτο πλαίςιο τθσ Διακιρυξθσ και του ιςχφοντοσ κεςμικοφ Κοινοτικοφ πλαιςίου 

δθμοςίων ςυμβάςεων, μετά από προθγοφμενθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

B5.2 Τρόποσ Ρλθρωμισ – Κρατιςεισ 

1. τρόποσ Το 100% τθσ Συμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι του Ζργου. 

2. τρόποσ 

α)  Ροςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ και παραλαβι των Ραραδοτζων Ρ1 και Ρ2. 

β)  Ροςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν 

ολοκλιρωςθ και παραλαβι των Ραραδοτζων Ρ3 και Ρ4. 

γ) Το υπόλοιπο του ςυμβατικοφ τιμιματοσ μετά τθν οριςτικι ποιοτικι και 

ποςοτικι παραλαβι του ςυνόλου του Ζργου. 

Σε περίπτωςθ που ςτθν Ρροςφορά δεν δθλϊνεται ο ζνασ από τουσ παραπάνω τρόπουσ 

πλθρωμισ, κεωρείται ότι ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ αποδζχεται τον τρόπο πλθρωμισ που κα 

επιλζξει από τουσ ανωτζρω θ Ανακζτουςα Αρχι. 
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Η πλθρωμι τθσ αξίασ του υπό ανάκεςθ Ζργου κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων 

παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που 

διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,10 %, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε 
πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ. 

Σθμειϊνεται ότι θ κακαρι αξία των παραςτατικϊν υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ βάςει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Ο ανωτζρω τρόποσ πλθρωμισ δφναται να τροποποιθκεί για τισ ανάγκεσ του ζργου κατά τθ 

διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ Σφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ εκάςτοτε πλθρωμι δεν μπορεί 

ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνει το αντικείμενο του ζργου που κα ζχει υλοποιθκεί και 

παραλθφκεί. 

 

B5.3 Αποηθμιϊςεισ - ιτρεσ 

Η παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ 

του. 

Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςθσ παραδοτζων του Ζργου ι του ςυνόλου 

αυτϊν από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του Αναδόχου 

δφναται να επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα παραδοτζα δεν παραδοκοφν  

ςφμφωνα  με  τουσ  ςυμβατικοφσ  όρουσ,  τότε  ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει ωσ 

ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ:  

 ποςοςτό 0,2% επί τθσ  ςυμβατικισ τιμισ των  παραδοτζων που κακυςτεροφν,  εφόςον  

αυτά  είναι  διακριτά  κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

 ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 

Πλεσ οι ριτρεσ τθσ παραγράφου αυτισ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

κοινοποιοφνται ςτον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ καταβάλει εντόσ δζκα (10) θμερϊν 

ι ειςπράττονται μζςω του λογαριαςμοφ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι τουσ. Σε 

περίπτωςθ που οι παραπάνω αποηθμιϊςεισ και ριτρεσ δεν εξοφλθκοφν εν όλω ι εν μζρει με 
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τον παραπάνω τρόπο από τον Ανάδοχο, το ςφνολο ι το υπολειπόμενο ποςό κατά περίπτωςθ 

καταπίπτει από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ. 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε καταβολι ποινικϊν ρθτρϊν ςφμφωνα με τα όςα 

προβλζπονται ςτθν τρζχουςα παράγραφο. 

2. Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται και θ ζκπτωςθ δεν επζρχεται αν ο Ανάδοχοσ 

αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ 

3. Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα να κθρφξει ζκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπλθρϊνει 

ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ 

Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί, χωρίσ να καταβάλλει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ. 

4. Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ 

Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

5. Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν περίπτωςθ 

υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ παράδοςθσ 

παραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από υπαιτιότθτα του 

Αναδόχου. 

6. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα περιζχονται ςτθ Σφμβαςθ, κα επιβάλλονται 

με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι 

του Αναδόχου ι κα καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ 

Εκτζλεςθσ. 

7. Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ 

προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι 

προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που 

επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον 

Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν 

επιβλθκεί. 

8. Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ τθσ Ζνωςθσ, 

τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Οι ωσ άνω ποινικζσ 

ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 

9. Σε περίπτωςθ ζκπτωςθσ του Αναδόχου, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται, κατά τθν κρίςθ 

τθσ, να κρατιςει το ςφνολο ι μζροσ των παραδοτζων (που διαςφαλίηουν τθ 

διαλειτουργικότθτα του παραδοκζντοσ ζργου), καταβάλλοντασ το αναλογοφν ςυμβατικό 

τίμθμα. 

10. Για τθν απόρριψθ παραδοτζων και τθν αντικατάςταςθ αυτϊν: Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το 

δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα του Ζργου δεν εκτελείται ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, να εκφράςει γραπτϊσ και αιτιολογθμζνα τισ απόψεισ τθσ 

ςχετικά με τθν πορεία του εν λόγω τμιματοσ του Ζργου. Ο Ανάδοχοσ λαμβάνοντασ υπόψθ 

τισ απόψεισ αυτζσ υποχρεοφται, να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και ορκι εκτζλεςι του. 

Ειδικότερα, θ Επιτροπι Ραραλαβισ οφείλει να αξιολογεί τα εκάςτοτε παραδοτζα του 
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       83/123 

Αναδόχου (Ραράρτθμα Σφμβαςθσ) και εντόσ 10 θμερϊν από Ραράδοςθσ αυτϊν να 

προβαίνει εγγράφωσ ςε παρατθριςεισ προσ τον Ανάδοχο για πικανζσ τροποποιιςεισ, 

αλλαγζσ και προςκικεσ επί των παραδοτζων, εφόςον προκφπτει τζτοια ανάγκθ. Η μθ 

ζγγραφθ παρατιρθςθ επί των παραδοτζων του Αναδόχου εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ 

πλαιςίου ςυνεπάγεται τθν αποδοχι των παραδοτζων (οριςτικι παραλαβι των 

παραδοτζων). Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκρικεί εγγράφωσ εντόσ δζκα (10) θμερϊν. 

B5.4 Υποχρεϊςεισ Αναδόχου 

1. Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 

υποβάλει αναλυτικό πρόγραμμα εργαςιϊν (Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου) ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι . Εάν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου προκφπτουν αλλαγζσ ςτο 

καταςτατικό του Ζργου τότε οι αλλαγζσ αυτζσ κα υποβάλλονται ωσ ειςθγιςεισ ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία και κα τισ εγκρίνει κατά περίπτωςθ ι κα τισ απορρίπτει. Το 

Ρρόγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου δεν ταυτίηεται με τθ Μελζτθ Εφαρμογισ ι άλλα 

παραδοτζα που προβλζπεται να παραδοκοφν ςτθ διάρκεια του Ζργου. 

2. Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται ςτενά 

με τθν Ανακζτουςα Αρχι, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε 

παρατθριςεισ τθσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν ςτο 

Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 

αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

4. Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 

ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ 

Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν 

παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 

τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

5. Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 

επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν 

τθν απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ 

ςτισ απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 

ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ ι των εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ 

περίπτωςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ 

Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με 

άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ 

Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, 

δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και μόνο με άλλο 

πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιιςει 

τθν Ανακζτουςα Αρχι εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν αντικατάςταςθ. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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6. Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι 

λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το 

χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ 

και αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ 

ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

7. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ ι 

παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

8. Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να εκχωρεί τθ ςφμβαςθ ςε οποιοδιποτε τρίτο, οφτε να ανακζτει 

υπεργολαβικά ςε τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, οφτε να 

υποκακίςταται από τρίτο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, θ οποία δίδεται, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ςε όλωσ εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ. Σε 

περίπτωςθ εκχϊρθςθσ, υπεργολαβίασ κλπ., ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

προςκομίηει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα ςχετικά ςυμφωνθτικά ςε πρϊτθ αίτθςθ αυτισ. Σε 

καμία δε ανάλογθ περίπτωςθ ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ εργαςιϊν ςε τρίτουσ ι εκχϊρθςθσ ι 

υπεργολαβίασ, οφτε θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνδζεται ςυμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόςωπα. 

Εάν το ςυμβατικό τίμθμα εκχωρθκεί εν όλω ι εν μζρει ςε Τράπεηα, κατά τα ωσ άνω, ςε 

περίπτωςθ που, για λόγουσ που άπτονται ςτισ ςυμβατικζσ ςχζςεισ μεταξφ των 

ςυμβαλλομζνων μερϊν, δεν προκφψει εν όλω ι εν μζρει υπζρ τθσ Τράπεηασ το 

εκχωροφμενο τίμθμα (ενδεικτικά αναφζρονται ζκπτωςθ Αναδόχου, απομείωςθ 

ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, διακοπι ςφμβαςθσ, 

καταλογιςμόσ ρθτρϊν, ςυμβιβαςμόσ κλπ.) θ Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει καμία ευκφνθ 

ζναντι τθσ εκδοχζωσ Τράπεηασ. 

9. Ο Ανάδοχοσ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ οποιουδιποτε όρου τθσ Σφμβαςθσ ι τθσ 

Διακιρυξθσ ι τθσ Ρροςφοράσ του, ζχει υποχρζωςθ να αποηθμιϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι 

και το Ελλθνικό Δθμόςιο, για κάκε κετικι και αποκετικι ηθμία που προκάλεςε με αυτιν 

τθν παράβαςθ εξ οιαςδιποτε αιτίασ και αν προζρχεται, αλλά μζχρι το φψοσ του ποςοφ τθσ 

Σφμβαςθσ. 

10. Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ' ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο 

οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από τότε που ςυνζβθςαν τα 

περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει εγγράφωσ και να προςκομίςει 

ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

11. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 

Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ 

των δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται. 

12. Η Ανακζτουςα Αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 

από κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου. Η Ανακζτουςα Αρχι δεν ζχει 

υποχρζωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ 

αμοιβι ςτο προςωπικό του Αναδόχου ι τρίτων. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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13. Ο Ανάδοχοσ φζρει τον κίνδυνο για τθν καταςτροφι ι φκορά του εξοπλιςμοφ μζχρι τθν 

παραλαβι του. 

14. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 

Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 

Ανακζτουςα Αρχι για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 

υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των 

ευκυνϊν τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν 

δφνανται να προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ 

Μζλουσ από τισ ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν 

ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

15. Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 

ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί 

ςτισ υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

16. Σε περίπτωςθ λφςθσ, πτϊχευςθσ, ι κζςθσ ςε κακεςτϊσ αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι ειδικισ 

εκκακάριςθσ ενόσ εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον Ανάδοχο, θ Σφμβαςθ εξακολουκεί να 

υφίςταται και οι απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ βαρφνουν τα εναπομείναντα 

μζλθ του Αναδόχου, μόνο εφόςον αυτά είναι ςε κζςθ να τισ εκπλθρϊςουν. Η κρίςθ για τθ 

δυνατότθτα εκπλιρωςθσ ι μθ των όρων τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι 

ευχζρεια του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, 

εξαγοράσ, μεταβίβαςθσ τθσ επιχείρθςθσ κλπ. κάποιου εκ των μελϊν που απαρτίηουν τον 

Ανάδοχο, θ ςυνζχιςθ ι όχι τθσ Σφμβαςθσ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε περίπτωςθ λφςθσ ι πτϊχευςθσ του Αναδόχου, όταν αυτόσ 

αποτελείται από μία εταιρεία, ι κζςθσ τθσ περιουςίασ αυτοφ ςε αναγκαςτικι διαχείριςθ, 

τότε θ ςφμβαςθ λφεται αυτοδίκαια από τθν θμζρα επζλευςθσ των ανωτζρω γεγονότων. Σε 

τζτοια περίπτωςθ καταπίπτουν υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και οι Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ 

Ρροκαταβολισ και Καλισ Εκτζλεςθσ που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ. 

17. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ προκφπτουν 

από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10). 

B5.5 Υπεργολαβίεσ 

Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 

υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ εκτζλεςθ του Ζργου κα 

ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο ςυνεπικουροφμενο από 

πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ υλοποίθςθ του Ζργου, μετά 

από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για τθν αντικατάςταςθ του 
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Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει 

να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι 

προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ κρίκθκε κατάλλθλοσ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δφναται να απαιτιςει αιτιολογθμζνα από τον Ανάδοχο τθν 

αντικατάςταςθ υπεργολάβου και για τουσ λόγουσ που κα κιρυττε ζκπτωτο τον ίδιο τον 

Ανάδοχο ι κα τον απζκλειε από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με το άρκρο 

Αποκλειςμόσ Συμμετοχισ (πχ. εφόςον ο υπεργολάβοσ πτωχεφςει κλπ.), αν περιζλκουν ςε 

γνϊςθ τθσ οι ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του υπεργολάβου. 

Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει αποκλειςτικά ο 

Ανάδοχοσ. 

B5.6 Εμπιςτευτικότθτα 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια 

τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει 

εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 

πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. 

 

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που 

κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Φορζα 

Λειτουργίασ). 

 

Ειδικότερα: 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε ουδείσ 

τρίτοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί να ζχει 

πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ. 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και 

τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, 

ακόμα και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Η 

τιρθςθ εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ 

και το νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο 

Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 

χαρακτιρα. 

3. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του με 

τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα 

ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να 
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τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν 

υλοποίθςθ και διοίκθςθ του Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο 

πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από 

άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν αφοροφν το Ζργο. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε 

προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και 

παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, 

κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να 

αξιολογθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα 

αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ. 

5. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι και 

οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ 

υπαιτιότθτασ του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο 

Ανάδοχοσ κα καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ 

αμοιβισ του από τθ Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να 

απαιτιςει από τον Ανάδοχο τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ. 

6. Η Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που 

τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι 

πλθροφορίεσ και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά 

φζρουν τθν ζνδειξθ «εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν 

δεςμεφει τθν Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ. 

7. Η εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 

διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, 

τουσ δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 

 

B5.7 Ρνευματικά Δικαιϊματα 

Πλα τα αποτελζςματα - μελζτεσ, ςτοιχεία και κάκε άλλο ζγγραφο ι αρχείο ςχετικό με το Ζργο, 

τα παραγόμενα δεδομζνα και ςχετικά μεταδεδομζνα, o πθγαίοσ κϊδικασ (Source code) και οι 

βάςεισ δεδομζνων, όπου επιτρζπεται και δεν αποτελεί απλϊσ παραχϊρθςθ άδειασ χριςθσ, 

κακϊσ και όλα τα υπόλοιπα παραδοτζα που κα αποκτθκοφν ι κα αναπτυχκοφν από τον 

Ανάδοχο με δαπάνεσ του Ζργου, κα αποτελοφν αποκλειςτικι ιδιοκτθςία τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, που μπορεί να τα διαχειρίηεται πλιρωσ και να τα εκμεταλλεφονται (όχι εμπορικά), 

εκτόσ και αν ιδθ προχπάρχουν ςχετικά πνευματικά δικαιϊματα. 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       88/123 

Τα αποτελζςματα κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων εκπροςϊπων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ, και εάν βρίςκονται ςτθν κατοχι του Αναδόχου, 

κα παραδοκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν κακ' οποιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ 

Σφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ αρχείων με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι μορφι, ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να ςυνοδεφςει τθν παράδοςι τουσ με ζγγραφθ τεκμθρίωςθ και με οδθγίεσ για 

τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

Με τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου τα δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ μεταβιβάηονται 

από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια ςτθν Ανακζτουςα Αρχι θ οποία κα είναι πλζον ο αποκλειςτικόσ 

δικαιοφχοσ επί του Ζργου και κα φζρει όλεσ τισ εξουςίεσ που απορρζουν από αυτό, ενδεικτικά 

και όχι περιοριςτικά αναφερομζνων τθσ εξουςίασ οριςτικισ ι προςωρινισ αναπαραγωγισ του 

λογιςμικοφ με κάκε μζςο και μορφι, εν όλω ι εν μζρει, τθν εξουςία φόρτωςθσ, εμφάνιςθσ 

ςτθν οκόνθ, εκτζλεςθσ μεταβίβαςθσ, αντιγραφισ, αποκικευςθσ αλλά και τροποποίθςθσ χωρίσ 

άδεια του Αναδόχου, θ οποία ςε κάκε περίπτωςθ παρζχεται ανζκκλθτα δια τθσ υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 

B5.8 Λφςθ – Αναςτολι – Λιξθ τθσ Σφμβαςθσ 

Σε κάκε περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ότι ο Ανάδοχοσ: 

(α) δεν εκπλθρϊνει προςθκόντωσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ και τα 

Συμβατικά Τεφχθ ι  

(β) ζχει υποπζςει ςε υπαίτια παράβαςθ ουςιϊδουσ υποχρζωςθσ που ζχει αναλάβει με τθ 

Σφμβαςθ ι 

(γ) δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ ςφμφωνεσ με τισ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ εντολζσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ,  

κα προςκαλζςει εγγράφωσ τον Ανάδοχο, με αποδεικτικό, να ςυμμορφωκεί αμζςωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ του και να αποκαταςτιςει πλιρωσ οποιαδιποτε ηθμία κα ζχει υποςτεί θ 

Ανακζτουςα Αρχι από τθν αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά του. Στθν πρόςκλθςθ αυτι κα πρζπει 

να περιλαμβάνεται ςυγκεκριμζνθ διατφπωςθ των παραβάςεων του Αναδόχου, τα απαραίτθτα 

μζτρα επανόρκωςθσ και ο εφλογοσ χρόνοσ επανόρκωςθσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν ωσ άνω πρόςκλθςθ και το χρόνο επανόρκωςθσ που τάςςει για τθν 

εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν ι ενεργειϊν, ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυνεχίςει να τθρεί το ςφνολο των υποχρεϊςεων του που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ και τα 

Συμβατικά Τεφχθ, 

Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφωκεί με τθν ωσ άνω πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ μζςα ςτο χρόνο που ζχει τεκεί από αυτι ι εφόςον δεν γίνει αποδεκτι από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι θ ζγγραφθ αιτιολόγθςθ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του Αναδόχου με τθν 

πρόςκλθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, με απόφαςθ τθσ, να κθρφξει τον Ανάδοχο ζκπτωτο. 
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Επιπροςκζτωσ, θ Ανακζτουςα Αρχι κα απαιτιςει τθν καταβολι πλιρουσ αποηθμιϊςεωσ από 

τον Ανάδοχο για όλεσ τισ ηθμίεσ και τα ζξοδα που προκλικθκαν άμεςα ι ζμμεςα από τθ μθ 

ςυμμόρφωςθ του και τθν παράβαςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ Σφμβαςθ και καταπίπτουν υπζρ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. ιτρεσ που τυχόν 

επιβλικθκαν για τουσ ίδιουσ λόγουσ ι για οποιονδιποτε άλλο λόγο, οφείλονται ακροιςτικά. 

Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά «ανωτζρασ βίασ», τα 

οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ των 

ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκπλιρωςθ των 

ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά παρεμποδίηουν τθν 

εκπλιρωςι τουσ. Το δικαίωμα αυτό υφίςταται μόνο ςτισ περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των 

παραπάνω περιςτατικϊν δεν ρυκμίηονται ειδικότερα από τθ Σφμβαςθ. 

Η μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ ωσ άνω αναςτολισ, δεν 

δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν 

αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν, που κατζςτθςαν απαιτθτζσ 

πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν. 

Σε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ, θ απόδειξθ αυτισ βαρφνει εξ’ 

ολοκλιρου τον Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται μζςα ςε είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ από 

τότε που ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία να τα αναφζρει 

εγγράφωσ και να προςκομίςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να διαλφςει τθ ςφμβαςθ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, οι οποίοι 

ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ ευκφνθσ τθσ.  

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να αναςτείλει τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν τθσ ςφμβαςθσ, με 

ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ προσ τον Ανάδοχο, ςτθν οποία κα προςδιορίηονται οι λόγοι που 

κακιςτοφν αναγκαία τθν αναςτολι, θ θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ και θ 

πικανολογοφμενθ διάρκεια αυτισ. Ο Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα να αξιϊςει αποηθμίωςθ μόνο 

για κετικζσ ηθμίεσ που προκαλοφνται από τθν άςκθςθ του ωσ άνω δικαιϊματοσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ αναςτολισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράφου, ο Ανάδοχοσ 

απαλλάςςεται τθσ υποχρζωςθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων που αφορά θ 

αναςτολι, οφείλει όμωσ να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μζτρα για τον περιοριςμό των 

δαπανϊν αυτοφ και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Αμζςωσ μετά τθν άρςθ των λόγων που επζβαλαν 

τθν αναςτολι, θ Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να ειδοποιιςει τον Ανάδοχο εγγράφωσ. 

Αμζςωσ μετά τθν παραλαβι τθσ ειδοποίθςθσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου για τθν άρςθ 

τθσ αναςτολισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επαναρχίςει τθν αναςταλείςα εκτζλεςθ των 

υπθρεςιϊν του, χωρίσ καμία κακυςτζρθςθ και χωρίσ να δικαιοφται να αξιϊςει οιαςδιποτε 

φφςεωσ πρόςκετεσ απαιτιςεισ ι αποηθμιϊςεισ. 

Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει μονομερϊσ και αηθμίωσ για αυτιν τθ Σφμβαςθ, 

ςε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, ι τεκεί υπό εκκακάριςθ ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ. 
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Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ ι Κοινοπραξία, θ επζλευςθ των παραπάνω 

γεγονότων ςε ζνα μόνο εκ των μελϊν αυτισ, μπορεί, αντί τθσ καταγγελίασ, να ζχει ωσ 

ςυνζπεια τθν υποκατάςταςθ του εν λόγω μζλουσ, μετά από ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου και 

ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Η λιξθ τθσ Σφμβαςθσ, εφ’ όςον δεν ςυντρζχουν λόγοι πρόωρθσ λφςθσ (ζκπτωςθ του Αναδόχου 

ι διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ), πιςτοποιείται με τθν βεβαίωςθ περαίωςθσ των υπθρεςιϊν του 

Αναδόχου, που εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ υποβολι όλων 

των παραδοτζων από τον ανάδοχο και ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του 

υποχρεϊςεισ εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ. Ακολουκεί θ εκκακάριςθ των τυχόν 

απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. Η παραλαβι γίνεται με απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, εντόσ δεκαπζντε θμερϊν (15) από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ 

παραπάνω βεβαίωςθσ. 

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτον Ανάδοχο με τθν τελευταία πλθρωμι - 

αποπλθρωμι τθσ ςφμβαςθσ 

B5.9 Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Διαιτθςία 

Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε διαφορά, που 

τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ που 

κα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα τα 

δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό δίκαιο. 

Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο μζρθ, να 

προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε διαιτθςία 

ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. Αν δεν 

επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα ελλθνικά 

δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

 

Β6. Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

B6.1 Εγγυθτικι Επιςτολι Συμμετοχισ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 
 
Ρροσ: Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ 
Αν. Τςόχα 36, 11521, Ακινα 
 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ………..,} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο διενεργοφμενο 
διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ)….…………. με 
αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) ……………….. ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε 
τον προχπολογιςμό με ΦΡΑ) ..................................., ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... 
Διακιρυξι ςασ.  
Η παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτον 
ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ.} 
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 
για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ.} 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα : ο χρόνοσ ιςχφοσ 
πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
Ρροςφοράσ). 
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ. 
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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B6.2 Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ Σφμβαςθσ 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 
Ημερομθνία ζκδοςθσ........................... 
Ρροσ: Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ 
Αν. Τςόχα 36, 11521, Ακινα 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ....................... 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ 
τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 
………}  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν  
α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  
…… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ 
ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}, 
και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ με 
αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ (ςυμπλθρϊνετε τθν θμερομθνία 
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ) …………. με αντικείμενο (ςυμπλθρϊνετε τον τίτλο του ζργου) 
…….………..…… ςυνολικισ αξίασ (ςυμπλθρϊνετε το ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα χωρίσ ΦΡΑ) 
………………………………………………………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 
ςασ. 
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ 
να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςι ςασ. 
Η παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι 
ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 
υποχρζωςθ. 
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου. 
Βεβαιοφμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Τράπεηάσ μασ, οι οποίεσ ζχουν 
χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο, ςτα Ν.Ρ.Δ.Δ. και ςτα Ν.Ρ.Ι.Δ., ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 
παροφςθσ, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο ζχει κακοριςτεί βάςει νόμου για τθν Τράπεηά μασ. 
 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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Β7. Υπόδειγμα Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

 

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ 

ΡΟΣΩΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επϊνυμο:  Πνομα:  

 
Ρατρϊνυμο:  Μθτρϊνυμο:  

Θμερομθνία Γζννθςθσ: __ /__ / ____ Τόποσ Γζννθςθσ:  

Τθλζφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεφκυνςθ Κατοικίασ:    

    

ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ  

Πνομα Ιδρφματοσ Τίτλοσ Ρτυχίου Ειδικότθτα 
Θμερομθνία 
Απόκτθςθσ 

Ρτυχίου 

 
 

   

 
 

   

ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(ςτο προτεινόμενο ςχιμα ομάδασ ζργου) 

 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΘΕΜΡΕΙΙΑ  

Ζργο (ι Θζςθ) Εργοδότθσ 
όλοσ

4
 και Κακικοντα ςτο 

Ζργο (ι Θζςθ) 

Απαςχόλθςθ 

Ρερίοδοσ 
(από – ζωσ) 

 
 

   

   
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                      
4
  Ωσ κατθγορία ςτελζχουσ αναφζρονται οι προτεινόμενοι ρόλοι του διατικεμζνου προςωπικοφ, όπωσ αυτοί 

προκφπτουν ςτο Μζροσ Α, αλλά και ςτθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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Β8. Ρίνακεσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Β8.1 Υπθρεςίεσ  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΖΓΟΥ 

ΡΑΑΔΟΤΕΟ 
ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗ 

(ςε Α/Μ) 

ΚΟΣΤΟΣ 
Α/Μ 

ΧΩΙΣ 
ΦΡΑ (€) 

ΑΞΙΑ 
ΧΩΙΣ 

ΦΡΑ (€) 

ΦΡΑ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΡΑ (€) 

        

        

ΤΝΟΛΟ        

 
 

Β8.2 ‘Άλλεσ δαπάνεσ 

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ ΡΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ  
ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 
 

Β8.3 Συγκεντρωτικόσ Ρίνακασ Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 

Α/Α ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ  
ΧΩΙΣ ΦΡΑ *€+ 

ΦΡΑ *€+ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 

ΕΓΟΥ 
ΜΕ ΦΡΑ *€+ 

1 Υπθρεςίεσ    

2 Άλλεσ δαπάνεσ    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    

 
 
θμείωςθ: Οι ανωτζρω τιμζσ αφοροφν πλιρωσ περαιωμζνεσ υπθρεςίεσ, όπωσ αυτζσ 
περιγράφονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και περιλαμβάνουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ, άμεςεσ 
και ζμμεςεσ, δαπάνεσ του αναδόχου, ακόμθ και αν δεν κατονομάηονται ρθτά, αλλά είναι 
απαραίτθτεσ για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν που παρζχει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι 
 
 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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Β9. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
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                                                        ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΜΘΤΩΟ 

  

YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

      ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
 

       ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 
 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                      

                      Ακινα,  __ . __ . 2014 
                      Αρ. Ρρωτ.: ___________ 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     03 / 2014 

«ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

τθσ Κατθγορίασ Ρράξθσ 

«ΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΦΑΜΟΓΘ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ » 

 

ςτο πλαίςιο του Υποζργου 5  

«Μελζτθ Εφαρμογισ Συςτιματοσ Αξιολόγθςθσ» 

των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 1, 2 και 3- ΟΙΗΟΝΤΙΑ ΡΑΞΘ 

του ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» 

  

που ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

και από Εκνικοφσ Ρόρουσ 

ΕΣΡΑ 2007 – 2013 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
Ανοικτόσ Τακτικόσ Διαγωνιςμόσ ««ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ»   

του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       98/123 

 
 

  
 

YΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 
 

ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ 
 

ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
                       

 

 

Στθν Ακινα, ςιμερα  ___ . ___ .  2014, θμζρα  ____________,  μεταξφ : 

α) αφενόσ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ (Ι.Ε.Ρ.) ι Ανακζτουςα Αρχι, που 

εδρεφει ςτθν Ακινα (επί τθσ οδοφ: Αν. Τςόχα 36, Τ.Κ. 11 521, Αμπελόκθποι) 

εκπροςωποφμενθσ νόμιμα από τον Ρρόεδρο κo  Σωτιριο Γκλαβά  και 

β) αφετζρου τθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία 

_________________________________________________________________

_ που εδρεφει ςτ__  _______________________  , επί τθσ οδοφ  

___________________________ ,      με Α.Φ.Μ. _________________________ ,     Δ.Ο.Υ. 

______________________ (αποκαλοφμενθ ςτθ ςυνζχεια o Ανάδοχοσ) και εκπροςωπείται 

νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από τ____  

______________________________________                                                       , Ιδιότθτα   

________________________ , με Αρ. Δελτίου Ταυτότθτασ _______________________  

ςυνομολογικθκαν, ζγιναν αμοιβαία δεκτά και ςυμφωνικθκαν τα ακόλουκα: 
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του Τποζργου 5 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΓΙΑ ΣΘΝ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ»  
των  Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3 -Οριηόντια Πράξθ», 

03 / 2014 

ΙΕΡ - ΤΜΘΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ                 03/ 2014                                                       99/123 

Σε ςυνζχεια του Ανοικτοφ Τακτικοφ Διαγωνιςμοφ με αρικ. διακ.  ___ / 2014, ο οποίοσ 

προκθρφχκθκε από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ____ /__ . __ . 2014  

Ρροκιρυξθ (ςτο εξισ: «θ Ρροκιρυξθ») και ο οποίοσ κατακυρϊκθκε ςτον Ανάδοχο με τθν υπ’ 

αρ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014 ςχετικι Απόφαςθ Κατακφρωςθσ, ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν 

υλοποίθςθ του Ζργου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΘ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ» , 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. 

___ / __ . __ . 2014 Ρροςφοράσ του Αναδόχου, κακϊσ και των τευχϊν Δθμοπράτθςθσ. 

 
Για τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ και το κεςμικό πλαίςιο που 

ορίηονται ςτθν ςχετικι Ρροκιρυξθ του Διαγωνιςμοφ, και : 

i. Τα υπ’ αρικ.  ___________________________________________________ 

Ρρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων. 

ii. Τισ υπ’ αρικ. πρωτ. 

____________________________________________________ Αποφάςεισ 

Ζγκριςθσ των άνωκεν Ρρακτικϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Ι.Ε.Ρ.  

iii. Τθν υπ’ αρικ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014 Απόφαςθ του 

……………………………………… Ρρόςκλθςθ τθσ εταιρίασ 

_________________________________________, προκειμζνου να προςκομίςει 

τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 

iv. Τον υπ’ αρικ. πρωτ. _____ / __ . __ . 2014  Σφραγιςμζνο Φάκελο 

Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ, που κατζκεςε θ εταιρεία 

_______________________________________________________________ .  

v. Τθν υπ’ αρ. πρωτ _____ / __ . __ . 2014 Απόφαςθ Ανακοίνωςθσ τθσ 

Κατακφρωςθσ του Αποτελζςματοσ του ……………………………………………………….., του 

ςχετικοφ διαγωνιςμοφ προσ τθν εταιρεία 

_____________________________________________________. 

vi. Τθν προςφορά του Αναδόχου υπ’ αρ. πρωτ. ____ / __ . __ . 2014 . 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΕΟΟΞΛΔ-ΠΦΩ
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Ο  Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Σ Θ Σ  

Α  Θ  Ο  1  

ΟΡΙΜΟΙ 

Στθ Σφμβαςθ, οι ακόλουκοι όροι ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται αντίςτοιχα ςτο παρόν 
άρκρο. 
 

Ζγγραφο: Κάκε χειρόγραφθ, δακτυλογραφθμζνθ ι ζντυπθ ειδοποίθςθ, εντολι ι οδθγία ι 
πιςτοποιθτικό που εκδίδεται βάςει τθσ Σφμβαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τθλετυπιϊν, 
των τθλεγραφθμάτων και των τθλεομοιοτυπιϊν. 
 
 

Θμζρα: Η θμερολογιακι θμζρα εκτόσ αν ρθτά αναφζρεται αλλιϊσ. 
 

Διακιρυξθ: Η ςχετικι διακιρυξθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με αρικμ. πρωτ ..................  
(αρικμ.πρωτ.) με βάςθ τθν οποία διενεργικθκε ο αντίςτοιχοσ διαγωνιςμόσ ςτισ .... 
(θμερομθνία διενζργειασ διαγωνιςμοφ) για τθν ανάδειξθ του Αναδόχου. 
 

Ρροςφορά: Η από  ...  (θμερομθνία κατάκεςθσ προςφοράσ) προςφορά του 

Αναδόχου προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

Σφμβαςθ: Η παροφςα ςυμφωνία που ςυνάπτουν και υπογράφουν τα ςυμβαλλόμενα μζρθ για 
τθν εκτζλεςθ του Ζργου, όπωσ είναι δυνατό να τροποποιθκεί ι ςυμπλθρωκεί. 
 

Θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ: Η θμερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ. 
 

Συμβατικό Τίμθμα: το ςυνολικό ςυμβατικό αντάλλαγμα για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. 
 

Ραραδοτζα: Πλα τα ενδιάμεςα ι τελικά προϊόντα και υπθρεςίεσ που ο Ανάδοχοσ κα 
παραδϊςει ι οφείλει να παραδϊςει ο Ανάδοχοσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθ 
Σφμβαςθ. 
 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ: Ομάδα προςϊπων, οριςμζνθ από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ για τθν επίβλεψθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ από 
τον Ανάδοχο και τθν παραλαβι των Ραραδοτζων του Ζργου. 
 

Διοικθτικι Εντολι: Οποιαδιποτε οδθγία ι εντολι δίδεται γραπτϊσ από τθν Ανακζτουςα Αρχι 
ι τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ ςτον Ανάδοχο ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του 
Ζργου. 
 

Ρροκεςμίεσ: τα αναφερόμενα ςτθ Σφμβαςθ χρονικά διαςτιματα ςε Ημζρεσ, που αρχίηουν να 
υπολογίηονται από τθν επομζνθ τθσ πράξθσ, ενζργειασ ι γεγονότοσ που ορίηεται ςτθ Σφμβαςθ 
ωσ αφετθρία. Πταν θ τελευταία θμζρα του χρονικοφ διαςτιματοσ ςυμπίπτει με μθ εργάςιμθ 
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θμζρα, θ προκεςμία λιγει ςτο τζλοσ τθσ πρϊτθσ εργάςιμθσ θμζρασ μετά τθν τελευταία θμζρα 
του χρονικοφ διαςτιματοσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 
 

Ο Ανάδοχοσ ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ αναλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν για τα ακόλουκα: 
 
Μελζτθ εφαρμογισ ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ 
Με βάςθ το Ρ.Δ. 152 ζχει κακοριςτεί το πλαίςιο τθσ αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ. Σκοπόσ του προτεινόμενου ζργου είναι θ εκπόνθςθ 

τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ ϊςτε να εφαρμοςτεί άμεςα το ςφςτθμα τθσ 

αξιολόγθςθσ από τθν ΑΔΙΡΡΔΕ και να διαςφαλιςκεί ότι από τθν επεξεργαςία των δεδομζνων 

που ςυλλζγονται κα μποροφν να προκφπτουν ςυμπεράςματα για τθν ποιότθτα του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Βαςικά τθσ ςθμεία που κα περιλθφκοφν ςτθ μελζτθ είναι: 

 οι διαδικαςίεσ λειτουργίασ του οργάνου τθσ ΑΔΙΡΡΔΕ. 

 ο τρόποσ εφαρμογισ αντίςτοιχων ςυςτθμάτων ςε χϊρεσ του ΟΟΣΑ, κυρίωσ τθσ 

Ευρϊπθσ 

 ο ςχεδιαςμόσ των εντφπων αξιολόγθςθσ για κάκε βακμίδα προςωπικοφ που 

αξιολογείται, ϊςτε θ πλθροφορία να δομείται με τρόπο που να τθν κακιςτά 

μθχανογραφικά αξιοποιιςιμθ 

 θ περαιτζρω εξειδίκευςθ και απεικόνιςθ κριτθρίων αξιολόγθςθσ με μετριςιμο, 

αντικειμενικό τρόπο 

 Ρρόταςθ για το μθχανιςμό επεξεργαςίασ τθσ καταγραφόμενθσ πλθροφορίασ που 

αφορά ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Η πρόταςθ κα αφορά ςτο διοικθτικό 

ςχιμα και τισ διαδικαςίεσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων, αλλά και ςτον 

υπολογιςμό του διοικθτικοφ φόρτου και του απαιτοφμενου ανκρϊπινου δυναμικοφ. Τα 

πορίςματα αυτισ τθσ πρόταςθσ κα τφχουν άμεςθσ αξιοποίθςθσ από τθν ΑΔΙΡΡΔΕ, ϊςτε 

να μειωκεί ο χρόνοσ για τθν υποβολι . 

 θ ςφνδεςθ του πλαιςίου αξιολόγθςθσ με τθν αυτοαξιολόγθςθ τθσ εκπαιδευτικισ 

μονάδασ και τθν υποβολι πρόταςθσ για ολιςτικό μοντζλο αξιολόγθςθσ που κα 

λαμβάνει υπόψθ του ςτοιχεία από τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 

 ο εντοπιςμόσ επιπλζον δεδομζνων, ποιοτικϊν ι ποςοτικϊν των οποίων θ καταγραφι 

ςυνειςφζρει ςτθ ςυνολικότερθ αποτίμθςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και του 

εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ. Ο μελετθτισ κα πρζπει να λάβει υπόψθ του και το νζο 

νόμο για το Λφκειο ο οποίοσ κα ζχει δθμοςιευκεί κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ τθσ 

μελζτθσ) 

 βαςικά χαρακτθριςτικά, εκπαιδευτικισ φφςθσ, των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που 

κα απαιτθκοφν για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ, αλλά και άλλων παραγόντων τθσ εκπαίδευςθσ. Ρροςδιοριςμόσ των 
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ςυςχετίςεων (με αναφορά ςε βιβλιογραφία) μεταξφ των επιμζρουσ δεδομζνων που κα 

πρζπει να υλοποιοφν τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, ϊςτε να προκφπτουν χριςιμα 

ςυμπεράςματα για τθ ςυνολικι ποιότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ και τθ 

ςυμβολι του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε αυτι 

Σθμειϊνεται ότι πορίςματα από τθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ κυρίωσ όςον αφορά τισ διαδικαςίεσ, 

τουσ μθχανιςμοφσ και τα εργαλεία για τθν καταγραφι, ςυλλογι και επεξεργαςία των 

δεδομζνων, κα αξιοποιείται για τθν επιμόρφωςθ των ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ που κα 

κλθκοφν να εφαρμόςουν το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ. 

 

Διαδικτυακι Ρφλθ Επικοινωνίασ 
Η δράςθ περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ ιςτότοπου που κα αποτελζςει επικοινωνιακό εργαλείο 

για τθν ενθμζρωςθ των ωφελουμζνων τθσ Ρράξθσ για τισ διαδικαςίεσ, τον προγραμματιςμό 

και τθν πρόοδο των ενεργειϊν υλοποίθςθσ, αλλά και όλθσ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ για 

τουσ ςτόχουσ και τα αποτελζςματα τθσ Ρράξθσ. 

Μεταξφ άλλων, κα αναρτϊνται: 

 ο προγραμματιςμόσ των επιμορφωτικϊν κφκλων 

 το επιμορφωτικό υλικό 

 οι εγκφκλιοι εφαρμογισ 

 οι προςκλιςεισ 

 τα μθτρϊα 

 υλικό δθμοςιότθτασ 

 διάφορεσ ανακοινϊςεισ, κ.λπ. 
Ο ιςτότοποσ κα ενςωματϊνει επίςθσ εργαλεία για να δίνεται θ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

υποβολισ αιτιςεων (π.χ. για ζνταξθ ςτα μθτρϊα) από τουσ κατά περίπτωςθ ενδιαφερόμενουσ. 

Ο ιςτότοποσ κα ςυνδεκεί με τθν κεντρικι διαδικτυακι πφλθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

Σθμείωςθ: 
 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ κακϊσ επίςθσ και ςτα παραρτιματα τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ περιλαμβάνεται 
αναλυτικι και ςαφισ περιγραφι του περιεχομζνου του Ζργου, των παραδοτζων, τθσ 
μεκοδολογίασ, του χρονοδιαγράμματοσ, του τρόπου οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, τθσ 
οργανωτικισ δομισ του Αναδόχου, των ρόλων και αρμοδιοτιτων των ςυμμετεχόντων κλπ, ζτςι 
όπωσ αυτά κα ζχουν προςδιοριςτεί από τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του Ζργου ςτον 
ςυγκεκριμζνο ανάδοχο βάςει τθσ προςφοράσ του. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΓΛΩΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

Κάκε επικοινωνία μεταξφ του Αναδόχου και τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ γίνεται ςτθν Ελλθνικι 
γλϊςςα. Στθν Ελλθνικι γλϊςςα ςυντάςςονται επίςθσ και υποβάλλονται τα Ραραδοτζα και όλο 
το υλικό τεκμθρίωςθσ (π.χ. οδθγίεσ, εκκζςεισ, ςυςτάςεισ) που τα ςυνοδεφει. 
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ΑΡΘΡΟ 4. ΙΕΡΑΡΧΘΘ ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ ΣΕΤΧΩΝ 
 

Η Σφμβαςθ περιλαμβάνει το ςφνολο των ςυμφωνθκζντων μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, 
τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου και κατιςχφει κάκε άλλου 
εγγράφου. Συμπλθρωματικά ιςχφουν τα προβλεπόμενα ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ του 
διαγωνιςμοφ που ζχει χαρακτιρα κανονιςτικισ διοικθτικισ πράξθσ και δεςμεφει με τουσ 
όρουσ τθσ τόςο τθν Ανακζτουςα Αρχι, όςο και τον Ανάδοχο, ενϊ θ απόφαςθ Κατακφρωςθσ 
του Ζργου και θ Ρροςφορά του Αναδόχου ιςχφουν μόνον εφόςον αυτό κρίνεται αναγκαίο για 
τθν ερμθνεία και τθν εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  ΕΓΓΡΑΦΘ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Η ζγγραφθ επικοινωνία μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου (Ζγγραφα, Εντολζσ) 
πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τθλεγραφικά, τθλετυπικά ι τθλεομοιοτυπικά ι και 
ιδιοχείρωσ, ωσ ακολοφκωσ: 
Τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των ςυμβαλλομζνων είναι τα ακόλουκα: 

 

Για τθν Ανακζτουςα Αρχι:  

Επωνυμία       Ι.Ε.Ρ.  κα  Νίκα Μαρία (Επιςτθμονικά Υπεφκυνοσ) 

                         Γραφείο 7ου  ορόφου 

Ταχ.Δ/νςθ     Αν. Τςόχα 36 

Ταχ.κωδ         11 521   – ΡΟΛΗ    ΑΘΘΝΑ - ΑΜΡΕΛΟΚΘΡΟΙ 

Τθλζφωνο     210 …………………  - fax  210 ………………. 

Email              ………………………………………………………….. 

 

 

Για τον Ανάδοχο:    

Επωνυμία       . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. Δ/νςθ     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ. κωδ.       . . . . .     –  ΡΟΛΗ     . . . . . . . 

Τθλζφωνο      . . . . . . . . . .       fax   . . . . . . . . . . 

Email               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Σε κάκε περίπτωςθ, ο αποςτολζασ λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για να εξαςφαλίςει τθν 
παραλαβι του Εγγράφου και τθν απόδειξθ τθσ. 
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Πποτε ςτθ Σφμβαςθ γίνεται λόγοσ για ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, 
βεβαίωςθ, πιςτοποίθςθ ι απόφαςθ, και εφόςον δεν προβλζπεται άλλωσ, θ εν λόγω 
ειδοποίθςθ, κοινοποίθςθ, ςυμφωνία, ζγκριςθ, πιςτοποίθςθ, βεβαίωςθ ι απόφαςθ κα είναι 
γραπτι. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6.  ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ & ΠΑΡΑΛΑΒΘ ΖΡΓΟΤ 

6.1 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που 
προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ και τθσ ανατίκενται με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςισ τθσ. 

6.2 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δεν δικαιοφται να απαλλάςςει τον 
Ανάδοχο από οποιαδιποτε ςυμβατικι του υποχρζωςθ. 

6.3 Οι οδθγίεσ ι/και οι εντολζσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
χρονολογοφνται, αρικμοφνται και καταχωροφνται ςε ειδικό βιβλίο που τθρεί θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΘΣΑ 
 

Κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ και για διάρκεια 
τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν, ο Ανάδοχοσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να τθριςει 
εμπιςτευτικζσ και να μθ γνωςτοποιιςει ςε οποιοδιποτε τρίτο, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του. 
 

Επίςθσ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει μζροσ ι το ςφνολο του Ζργου που 
κα εκτελζςει χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Φορζα 
Λειτουργίασ). 
 

Ειδικότερα: 

7.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίςει αςφαλζσ πλθροφορικό περιβάλλον ϊςτε 
ουδείσ τρίτοσ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι υπερκείμενοσ ι υποκείμενοσ αυτοφ - να μπορεί να 
ζχει πρόςβαςθ ςτο δίκτυο πλθροφοριϊν του χωρίσ τθν προθγοφμενθ δικι του ζγκριςθ. 

7.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί εχεμφκεια ωσ προσ τισ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 
και τα ςτοιχεία που ςχετίηονται με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ωσ 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ και ςτοιχεία νοοφνται όςα δεν είναι γνωςτά ςτουσ τρίτουσ, ακόμα 
και αν δεν ζχουν χαρακτθριςκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι ωσ εμπιςτευτικά. Η τιρθςθ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν από τον Ανάδοχο διζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και το 
νομοκετικό πλαίςιο και πρζπει να είναι εφάμιλλθ τθσ εμπιςτευτικότθτασ που τθρεί ο 
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Ανάδοχοσ για τον δικό του Οργανιςμό και για τισ δικζσ τουσ πλθροφορίεσ εμπιςτευτικοφ 
χαρακτιρα. 

7.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποφεφγει οποιαδιποτε εμπλοκι των ςυμφερόντων του 
με τα ςυμφζροντα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, να παραδϊςει με τθ λιξθ τθσ Σφμβαςθσ όλα τα 
ςτοιχεία, ζγγραφα κλπ. που ζχει ςτθν κατοχι του και αφοροφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, να 
τθρεί μια πλιρθ ςειρά των αρχείων και εγγράφων και του λοιποφ υλικοφ που αφορά ςτθν 
υλοποίθςθ και διοίκθςθ του 

Ζργου κακϊσ και ςτισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτο πλαίςιο του Ζργου από αυτόν. Τα 
αρχεία αυτά πρζπει να είναι εφκολα διαχωρίςιμα από άλλα αρχεία του Αναδόχου που δεν 
αφοροφν το Ζργο. 

7.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςτατεφει το απόρρθτο και τα αρχεία που αφοροφν ςε 
προςωπικά δεδομζνα ατόμων και που τυχόν ζχει ςτθν κατοχι του για τθν υλοποίθςθ και 
παραγωγικι λειτουργία του Ζργου, ακόμθ και μετά τθ λιξθ του Ζργου, να επιτρζπει ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι και ςτα άτομα που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι να διενεργοφν, 
κατόπιν ζγγραφθσ αιτιςεωσ, ελζγχουσ των τθροφμενων αρχείων προκειμζνου να αξιολογθκεί 
θ δυνατότθτα υλοποίθςθσ και ολοκλιρωςθσ του Ζργου με βάςθ τα αναφερόμενα ςτθ 
Σφμβαςθ. 

7.5 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίςει ότι 
και οι υπάλλθλοι/ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβοι του γνωρίηουν και ςυμμορφϊνονται με τισ 
παραπάνω υποχρεϊςεισ. Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν ότι ςε περίπτωςθ υπαιτιότθτασ 
του Αναδόχου ςτθν μθ τιρθςθ των παραπάνω υποχρεϊςεων εχεμφκειασ, ο Ανάδοχοσ κα 
καταβάλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ποινικι ριτρα ίςθ με το ποςό τθσ αμοιβισ του από τθ 
Σφμβαςθ. Επίςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα να απαιτιςει από τον Ανάδοχο 
τθν αποκατάςταςθ κάκε τυχόν περαιτζρω ηθμίασ. 

7.6 Η Ανακζτουςα Αρχι δεςμεφεται να τθρεί εμπιςτευτικά για δφο (2) ζτθ τα ςτοιχεία που 
τίκενται ςτθ διάκεςι τθσ από τον Ανάδοχο εάν αφοροφν ςε τεχνικά ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ 
και τεχνογνωςία ι δικαιϊματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ εφόςον αυτά φζρουν τθν ζνδειξθ 
«εμπιςτευτικό ζγγραφο». Σε καμία περίπτωςθ θ εμπιςτευτικότθτα δεν δεςμεφει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι προσ τισ αρχζσ του Ελλθνικοφ Κράτουσ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

7.7 Η εμπιςτευτικότθτα αίρεται αυτοδικαίωσ ςε περίπτωςθ εκκρεμοφσ δίκθσ, ζνςταςθσ, 
διαιτθςίασ, ςτο απολφτωσ αναγκαίο μζτρο και αποκλειςτικά για χριςθ τθσ από τα μζρθ, τουσ 
δικαςτικοφσ παραςτάτεσ κακϊσ και τουσ δικαςτζσ τθσ διαιτθςίασ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

8.1 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ Σφμβαςθ ι μζροσ αυτισ 
χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Κατ' εξαίρεςθ ο Ανάδοχοσ δικαιοφται 
να εκχωριςει, χωρίσ ζγκριςθ, τισ απαιτιςεισ του ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν 
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καταβολι Συμβατικοφ Τιμιματοσ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, ςε Τράπεηα τθσ επιλογισ 
του που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα και, ςε νομίμωσ λειτουργοφςα τράπεηα ςε Χϊρεσ 
Μζλθ τθσ Ε.Ε. και τθσ Συμφωνίασ περί Δθμοςίων Συμβάςεων του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 
Εμπορίου, θ οποία κυρϊκθκε από τθν Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α). 
 

8.2 Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 
αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

9.1 Σε περίπτωςθ αποδεδειγμζνθσ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτθν Ρροςφορά, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και θ 
εκτζλεςθ του Ζργου κα ςυνεχίηεται από τον Ανάδοχο ι από νζο ςυνεργάτθ / υπεργολάβο 
ςυνεπικουροφμενο από πικανά νζουσ ςυνεργάτεσ / υπεργολάβουσ με ςκοπό τθν πλιρθ 
υλοποίθςθ του Ζργου, μετά από προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Για 
τθν αντικατάςταςθ του Υπεργολάβου και προκειμζνου να δοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, κα πρζπει να αποδείξει ο πρϊτοσ ότι ςτο πρόςωπο του νζου 
υπεργολάβου ςυντρζχουν όλεσ εκείνεσ οι προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο αρχικόσ υπεργολάβοσ 
κρίκθκε κατάλλθλοσ. 

9.2 Σε κάκε περίπτωςθ, τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου, φζρει 
αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 
 
 
 
 
 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ  

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΑΘΕΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

10.1 Η Ανακζτουςα Αρχι κα κοινοποιιςει αμελλθτί ςτον Ανάδοχο και το αργότερο μζχρι 
τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. 

10.2 Η Ανακζτουςα Αρχι κα διακζςει το προςωπικό που απαιτείται για τισ ανάγκεσ, τθν 
παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του Ζργου και τθ μεταφορά 
τεχνογνωςίασ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΟΧΘ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΩΝ 

11.1 Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ οφείλει να παραδίδει ςτον Ανάδοχο, 
ατελϊσ, κάκε ζγγραφο, ςχζδιο, μελζτθ, προδιαγραφι και γενικότερα κάκε ςτοιχείο που ζχει 
ςτθν κατοχι τθσ και δικαιοφται να γνωςτοποιιςει, ςχετικό με τθν εκτζλεςθ του Ζργου, χωρίσ 
να απαιτείται προθγοφμενο αίτθμα του Αναδόχου. 

11.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει όλα τα ςτοιχεία τθσ ωσ άνω παραγράφου με 
τθν οριςτικι παραλαβι του Ζργου ι με τθν κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ Σφμβαςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12. ΠΑΡΟΧΘ ΠΡΟΒΑΘ 

12.1 Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ, ςε όλουσ τουσ 
χϊρουσ που κα εγκαταςτακοφν οι υποδομζσ, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ και ςε 
περίπτωςθ που προβλζπεται τζτοια δυνατότθτα ςε επιμζρουσ άρκρα τθσ Σφμβαςθσ ι 
απαιτείται για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ εκτζλεςθ του Ζργου και εκτόσ εργαςίμων θμερϊν 
και ωρϊν. 

12.2 Η Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία και 
αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε ενθμερϊνει 
εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου εκτελείται το Ζργο. 

12.3 Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον Ανάδοχο πρόςβαςθ ςε ιδθ 
υπάρχουςεσ εφαρμογζσ τθσ, εφ' όςον αυτζσ ζχουν ςυνάφεια με το Ζργο. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΝΔΡΟΜΘ Ε ΘΕΜΑ ΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΡΙΣΟΤ 
 

Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει τθ ςυνδρομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προκειμζνου να 
διευκολυνκεί ςτθν επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενεσ αρμόδιεσ αρχζσ ι άλλα πρόςωπα, 
εφ' όςον κεωρεί ότι θ επικοινωνία αυτι απαιτείται για να τον υποβοθκιςει ςτθν εκπλιρωςθ 
των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν του. Ειδικότερα, ο Ανάδοχοσ δφναται να ενεργεί εκ μζρουσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι τρίτων αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο των αναγκϊν του Ζργου. 
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ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ  

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 

14.1 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να εκτελεί τισ απορρζουςεσ από τθ Σφμβαςθ υποχρεϊςεισ του με τθ 
δζουςα προςοχι και επιμζλεια και ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των 
ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

14.2 Κακ' όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυνεργάηεται 
ςτενά με τθν ΕΡΡΕ, υποχρεοφται δε να λαμβάνει υπόψθ του οποιεςδιποτε παρατθριςεισ τθσ 
ςχετικά με τθν εκτζλεςθ του Ζργου. 

14.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρίςταται ςε υπθρεςιακζσ ςυνεδριάςεισ που αφοροφν 
ςτο Ζργο (τακτικζσ και ζκτακτεσ), παρουςιάηοντασ τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν 
αποτελεςματικι λιψθ αποφάςεων. 

14.4 Ο Ανάδοχοσ κα είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ τθσ 
ιςχφουςασ νομοκεςίασ ςε ςχζςθ με οποιαδιποτε εργαςία εκτελείται από μζλθ τθσ Ομάδασ 
Ζργου, που κα αςχολθκοφν ι κα παράςχουν οποιεςδιποτε υπθρεςίεσ ςε ςχζςθ με τθν 
παροφςα Σφμβαςθ. Σε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι ηθμίασ που προκλθκεί ςε 
τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

14.5 Ο Ανάδοχοσ εγγυάται για τθ διάκεςθ του αναφερομζνου ςτθν Ρροςφορά του, 
επιςτθμονικοφ και λοιποφ προςωπικοφ, κακϊσ επίςθσ και ςυνεργατϊν, που κα διακζτουν τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία, τεχνογνωςία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ 
απαιτιςεισ τθσ Σφμβαςθσ, υπόςχεται δε και βεβαιϊνει ότι κα επιδεικνφουν πνεφμα 
ςυνεργαςίασ κατά τισ επαφζσ τουσ με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τα ςτελζχθ τθσ ΕΡΡΕ ι των 
εκάςτοτε υποδεικνυομζνων από αυτιν προςϊπων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ΕΡΡΕ δφναται να 
ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ με άλλο πρόςωπο, ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. 
Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου, δφναται να γίνει μόνο μετά από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντιςτοίχων προςόντων ι εμπειρίασ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ειδοποιιςει τθν ΕΡΡΕ εγγράφωσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ πριν από τθν 
αντικατάςταςθ. 

14.6 Σε περίπτωςθ που μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου του Αναδόχου αποχωριςουν από αυτιν ι 
λφςουν τθ ςυνεργαςία τουσ μαηί του, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι κατά το 
χρονικό διάςτθμα, μζχρι τθν αποχϊρθςι τουσ, κα παρζχουν κανονικά τισ υπθρεςίεσ τουσ και 
αφετζρου να αντικαταςτιςει άμεςα τουσ αποχωριςαντεσ ςυνεργάτεσ, με άλλουσ ανάλογθσ 
εμπειρίασ και προςόντων μετά από ζγκριςθ τθσ ΕΡΡΕ. 

14.7 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ενεργεί με επιμζλεια και φροντίδα, ϊςτε να εμποδίηει πράξεισ 
ι παραλείψεισ, που κα μποροφςαν να ζχουν αποτζλεςμα αντίκετο με το ςυμφζρον τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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14.8 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςαρμόηει το λογιςμικό ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ 
Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, αν αυτό απαιτείται από τθ φφςθ των 
δεδομζνων που αποκθκεφονται και επεξεργάηονται. 

14.9 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, τα Μζλθ που αποτελοφν τθν 
Ζνωςθ/ Κοινοπραξία, κα είναι από κοινοφ και εισ ολόκλθρον υπεφκυνα ζναντι τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ για τθν εκπλιρωςθ όλων των απορρεουςϊν από τθ Διακιρυξθ 
υποχρεϊςεϊν τουσ. Τυχόν υφιςτάμενεσ μεταξφ τουσ ςυμφωνίεσ περί κατανομισ των ευκυνϊν 
τουσ ζχουν ιςχφ μόνον ςτισ εςωτερικζσ τουσ ςχζςεισ και ςε καμία περίπτωςθ δεν δφνανται να 
προβλθκοφν ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ωσ λόγοσ απαλλαγισ του ενόσ Μζλουσ από τισ 
ευκφνεσ και τισ υποχρεϊςεισ του άλλου ι των άλλων Μελϊν για τθν ολοκλιρωςθ του Ζργου. 

14.10 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι Ζνωςθ/ Κοινοπραξία και κατά τθ διάρκεια τθσ 
εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, οποιαδιποτε από τα Μζλθ τθσ Ζνωςθσ/ Κοινοπραξίασ, εξαιτίασ 
ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο ι λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, τα υπόλοιπα Μζλθ ςυνεχίηουν να ζχουν τθν ευκφνθ ολοκλιρωςθσ τθσ 
Σφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ. 

14.11 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να γνωρίηει και να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του οι οποίεσ 
προκφπτουν από τουσ Κανονιςμοφσ ΕΚ 1083/2006 (άρκρο 69) και ΕΚ 1828/2006 (άρκρα 2 - 10). 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  ΚΑΣΑΘΕΘ ΕΓΓΤΘΕΩΝ 
 

15.1 ΕΓΓΤΘΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 

Για τθν τιρθςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τθν προςικουςα εκτζλεςθ των όρων τθσ παροχισ 

υπθρεςιϊν ςτα πλαίςια του Ζργου ο Ανάδοχοσ κατζκεςε τθν υπ’ αρικ. 

…………………………………………………………….… Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ τ___ _______ , 

ποςοφ ………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Ευρϊ (…………………………..… €)  με θμερομθνία λιξθσ τθν 

…………………………………………………………………….,, θ οποία καλφπτει το 10% τθσ ςυμβατικισ αξίασ 

του ζργου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ. Αυτι κα αποδοκεί μετά τθν οριςτικι παραλαβι του 

ζργου και εφόςον δεν ζχει παρουςιαςτεί λόγοσ ζκπτωςθσ του Αναδόχου μερικά ι ςτο ςφνολό 

του, εξαιτίασ παραβάςεωσ κάποιασ υποχρζωςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 

παραπάνω. θτά ςυνομολογείται ότι ο Εργοδότθσ ζχει δικαίωμα να αξιϊςει από τθν εγγυιτρια 

Τράπεηα τθν καταβολι του ποςοφ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ χωρίσ ςφμπραξθ του Αναδόχου και 

ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε αμφιςβιτθςθ του τελευταίου για το βάςιμο τθσ αξίωςθσ του 

Εργοδότθ. 
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου, το οφειλόμενο ποςό 

υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου. Στο πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου υπόκειται και 

το τυχόν οφειλόμενο ποςό λόγω επιβολισ προςτίμου. 

Ρζρα από τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ δικαιοφται το ΙΕΡ, ςε περίπτωςθ κιρυξθσ του 

Αναδόχου ωσ εκπτϊτου να αξιϊςει και τθν ανόρκωςθ κάκε ηθμίασ κετικισ ι αποκετικισ που 

αυτό υπζςτθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ. 

Εάν, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, το πιςτωτικό ίδρυμα ι άλλο νομικό πρόςωπο 
που εξζδωςε εγγφθςθ περιζλκει ςε αδυναμία να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του, ο 
Ανάδοχοσ οφείλει να παράςχει νζα εγγφθςθ με τουσ ίδιουσ όρουσ, εντόσ δζκα (10) Ημερϊν 
από τθν προθγοφμενθ ςχετικι όχλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Εάν ο Ανάδοχοσ δεν παράςχει 
νζα εγγφθςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ. 
 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΦΑΛΙΘ 

16.1 Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για κάκε ηθμία ι βλάβθ προςϊπων, πραγμάτων ι 
εγκαταςτάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, του προςωπικοφ τθσ ι τρίτων και για τθν 
αποκατάςταςθ κάκε τζτοιασ βλάβθσ ι ηθμίασ που είναι δυνατόν να προκλθκεί κατά ι επ' 
ευκαιρία τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου από τον Ανάδοχο εφ' όςον οφείλεται ςε πράξθ ι 
παράλειψθ αυτϊν. 

16.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει και να διατθρεί αςφαλιςμζνο το προςωπικό 
του ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ κακ' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του Ζργου και να 
μεριμνά όπωσ οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

16.3 Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να λάβει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν 
προςταςία και αςφάλεια του προςωπικοφ του Αναδόχου και των Υπεργολάβων του, ιδίωσ δε 
να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον Ανάδοχο ςχετικά με τισ ιδιαιτερότθτεσ των χϊρων όπου 
εκτελείται το Ζργο. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ 

17.1 Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται πλιρουσ αποηθμίωςθσ για κάκε ηθμία τθσ που 
ενδεχομζνωσ ζχει προκλθκεί ςε αυτιν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου ι των προςϊπων που 
ςυνεργάηονται με αυτόν για τθν υλοποίθςθ του Ζργου. Η αποηθμίωςθ αυτι ςε καμία 
περίπτωςθ δε μπορεί να ανζλκει ςε ποςό μεγαλφτερο απ' αυτό του Συμβατικοφ Τιμιματοσ, αν 
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δε αφορά τμιμα του Ζργου που λόγω τθσ πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ τθσ Σφμβαςθσ δε μπορεί 
να χρθςιμοποιθκεί για τον προοριηόμενο ςκοπό κα αντιςτοιχεί μόνο ςτθν αξία του εν λόγω 
ανεκτζλεςτου τμιματοσ. 

17.2 Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυνδράμει με δαπάνεσ του τθν Ανακζτουςα Αρχι, 
αναλαμβάνοντασ το κόςτοσ κάκε αντιδικίασ, εξϊδικθσ ι δικαςτικισ, με τρίτουσ, που ςυνδζεται 
με τθν εκ μζρουσ του αδυναμία ι πλθμμελι εκπλιρωςθ των Συμβατικϊν υποχρεϊςεων, 
κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ δικαςτικισ ι και εξϊδικθσ διαφοράσ τθσ με τρίτο ςε ςχζςθ με 
τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και τθν υλοποίθςθ του Ζργου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ 
Ανακζτουςα Αρχι τον ενθμζρωςε γραπτϊσ και εγκαίρωσ για τθν φπαρξθ τθσ διαφοράσ αυτισ 
και ότι θ εν λόγω διαφορά οφείλεται ςε παράβαςθ των Συμβατικϊν του υποχρεϊςεων. 

17.3 Ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνει τθν Ανακζτουςα Αρχι για κάκε απαίτθςθ τρίτων από τθν 
εκτζλεςθ του Ζργου, θ οποία απορρζει από τθ χριςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
ςχεδίων, υποδειγμάτων και εργοςταςιακϊν ι εμπορικϊν ςθμάτων εκ μζρουσ του, θ οποία 
αναφζρεται ςτθ Σφμβαςθ ι τθν Ρροςφορά. 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ - ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ - ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΕΙ  

ΑΡΘΡΟ 18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 

18.1 Εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν Ημερομθνία υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα 
ςυντάξει και κα υποβάλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ αναλυτικό 
πρόγραμμα εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ, ςτο οποίο κα περιλαμβάνονται ο πίνακασ 
χρονοπρογραμματιςμοφ των δράςεων του Ζργου, ο πίνακασ χρονοπρογραμματιςμοφ των 
ενεργειϊν του Ζργου κακϊσ επίςθσ και το διάγραμμα χρονοπρογραμματιςμοφ (Gantt) με τισ 
πραγματικζσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ και λιξθσ όλων των δράςεων, ςφμφωνα με τα όςα 
αναφζρονται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα τθσ Σφμβαςθσ. 

18.2 Το αναλυτικό πρόγραμμα περιζχει, τουλάχιςτον, τα ακόλουκα: 
 

α) τθ ςειρά κατά τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςκοπεφει να εκτελζςει όλεσ τισ επιμζρουσ 
δραςτθριότθτεσ που του αντιςτοιχοφν, ςυμπεριλαμβανομζνων των επί μζρουσ χρονικϊν 
διαςτθμάτων υλοποίθςθσ 
 

β) επαρκείσ λεπτομζρειεσ και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ χρονικι ι γενικότερθ εξάρτθςθ 
μεταξφ των επί μζρουσ δραςτθριοτιτων του Ζργου 
 

γ) άλλεσ πλθροφορίεσ τισ οποίεσ μπορεί εφλογα να ηθτιςει θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ 
 

δ)      τισ προκεςμίεσ για τθν υποβολι των Ραραδοτζων του Ζργου. 
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Η ζγκριςθ του προγράμματοσ από τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ δεν 
απαλλάςςει τον Ανάδοχο από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19.  ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ 

19.1 Ο Ανάδοχοσ παρζχει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ πλθροφορίεσ 
ςχετικζσ με τθν υλοποίθςθ του Ζργου, οποτεδιποτε του ηθτθκεί. Για το ςκοπό αυτό, ο 
Ανάδοχοσ κα ςυντάςςει κατ' απαίτθςθ εκκζςεισ ενθμζρωςθσ επί τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του 
Ζργου, τισ οποίεσ κα υποβάλλει ςτθν Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ. Συντάςςει 
επίςθσ και υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, ειδικζσ εκκζςεισ για 
τυχόν ζκτακτεσ δυςκολίεσ ςτθν εκτζλεςθ του Ζργου ι απαιτοφμενεσ τροποποιιςεισ του 
προγράμματοσ εκτζλεςθσ. 

19.2 Ο Ανάδοχοσ τθρεί ακριβείσ και ςυςτθματικοφσ λογαριαςμοφσ και αρχείο για τα 
τμιματα του Ζργου που προετοιμάηει, υλοποιεί ι παραδίδει ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, και 
επιτρζπει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ να επικεωρεί, οποιαδιποτε λογικι 
ςτιγμι, το αρχείο και τουσ λογαριαςμοφσ ι/και να παίρνει αντίγραφά τουσ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

20.1 Η προκεςμία εκτζλεςθσ του Ζργου, αρχίηει από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ 
Ιςχφοσ τθσ Σφμβαςθσ και διαρκεί  ζωσ 31/05/2014. 

20.2 Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίηεται ςτο ςχετικό Ραράρτθμα τθσ Σφμβαςθσ 
απεικονίηει τθν προκεςμία του Ζργου και κάκε επί μζρουσ τμιματόσ του, με τθν επιφφλαξθ 
των επομζνων άρκρων. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΜΕΣΑΘΕΘ ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΕΚΣΕΛΕΘ 

21.1 Η Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί μονομερϊσ το δικαίωμα αιτιολογθμζνθσ και καλόπιςτθσ 
μετάκεςθσ του χρονοδιαγράμματοσ του Ζργου ι επί μζρουσ προβλεπόμενων χρονικϊν 
ςθμείων ι δραςτθριοτιτων του χρονοδιαγράμματοσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 26 του Ρ.Δ. 
118/2007 και ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κα 
ενθμερϊνει εγκαίρωσ τον Ανάδοχο για τθ διαφοροποίθςθ του χρονοδιαγράμματοσ, ωσ προσ τθ 
ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα. 
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21.2 Ο Ανάδοχοσ δικαιοφται να ηθτιςει μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ του Ζργου, 
ςτθν περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ ι επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ κακυςτερεί ι 
πρόκειται να κακυςτεριςει για λόγουσ που δεν ανάγονται ςε περιοχζσ ευκφνθσ του ι για 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι για άλλουσ ιδιαιτζρωσ ςοβαροφσ λόγουσ που κακιςτοφν 
αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Ο Ανάδοχοσ, 
εντόσ 15 θμερϊν αφότου ζλαβε γνϊςθ γεγονότοσ που ενδζχεται να προκαλζςει τζτοιου είδουσ 
κακυςτζρθςθ, υποβάλλει ςτθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ και κοινοποιεί ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι αίτθμα μετάκεςθσ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ, τθν οποία κρίνει ότι 
δικαιοφται, παρζχοντασ πλιρθ και λεπτομερι ςτοιχεία του αιτιματόσ του, ϊςτε να καταςτεί 
αμζςωσ δυνατι θ εξζταςι του. 

21.3 Μετάκεςθ τθσ προκεςμίασ εκτζλεςθσ επί μζρουσ δραςτθριοτιτων τθσ Σφμβαςθσ είναι 
δυνατό να εγκρικεί, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία και ςε περιπτϊςεισ κακυςτεριςεων που 
ανάγονται ςε άλλουσ λόγουσ, υπό τθ ρθτι αίρεςθ ότι ο Ανάδοχοσ δεςμεφεται, με τθν αίτθςι 
του, ότι θ μετάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων δεν κα επθρεάςει το 
ςυνολικό χρονοδιάγραμμα του Ζργου και θ Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ κρίνει 
ότι, με τθν ικανοποίθςθ του αιτιματοσ μετάκεςθσ δεν κακίςταται δυςμενζςτερο το πλαίςιο 
των ςχετικϊν με τισ διαδικαςίεσ, τουσ χρόνουσ και τθν παροχι ανκρϊπινων πόρων 
υποχρεϊςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

21.4 Οι μετακζςεισ τθσ προκεςμίασ ι των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ δεν ςυνεπάγονται 
κυρϊςεισ, αλλά απαιτείται προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ με αίτθμα 
τροποποίθςθσ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22.  ΚΑΘΤΣΕΡΘΕΙ ΕΚΣΕΛΕΘ-ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΘΣΡΕ 

 

Η παράδοςθ και θ παραλαβι του Ζργου κα γίνει ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ 
του. Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ παράδοςθσ ενδιάμεςων παραδοτζων του Ζργου ι του 
ςυνόλου αυτϊν από υπζρβαςθ τμθματικισ ι ςυνολικισ προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του 
Αναδόχου δφναται να επιβάλλονται κυρϊςεισ ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

22.1 Αν παρζλκουν οι ςυμφωνθμζνεσ θμερομθνίεσ παράδοςθσ και τα Ραραδοτζα δεν 
παραδοκοφν ςφμφωνα με τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, τότε ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
καταβάλλει ωσ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ: 
 

• ποςοςτό 0,2% επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ των Ραραδοτζων που κακυςτεροφν, εφόςον 
αυτά είναι διακριτά κοςτολογθμζνα ςτθν οικονομικι Ρροςφορά του Αναδόχου 

• ποςοςτό 0,02% του ςυμβατικοφ τιμιματοσ του Ζργου, ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ. 
 

Η ίδια ριτρα κα επιβάλλεται και ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία ζχει παραδοκεί μζροσ του 
εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ αλλά είναι αδφνατον να χρθςιμοποιθκεί από τον τθν Ανακζτουςα 
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Αρχι, λόγω κακυςτερθμζνθσ μεταγενζςτερθσ παράδοςθσ απαραίτθτου για τθ λειτουργία 
εξοπλιςμοφ/ λογιςμικοφ. 

22.2 Οι ποινικζσ ριτρεσ δεν επιβάλλονται αν ο Ανάδοχοσ αποδείξει ότι θ κακυςτζρθςθ 
οφείλεται ςε ανϊτερθ βία ι ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

22.3 Οι χρόνοι υπολογίηονται ςε θμερολογιακζσ θμζρεσ, τα ποςά όπωσ προβλζπονται ςτθ 
Σφμβαςθ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ) και οι προκεςμίεσ χωρίσ μετακζςεισ. 

22.4 Οι ωσ άνω ριτρεσ κακυςτζρθςθσ και με τουσ ίδιουσ όρουσ επιβάλλονται ςτθν 
περίπτωςθ υπζρβαςθσ τυχόν τμθματικϊν προκεςμιϊν ι μθ ολοκλιρωςθσ φάςεων ι μθ 
παράδοςθσ Ραραδοτζων όπωσ περιγράφονται ςτο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, από 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

22.5 Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ των παραδόςεων κα επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ και κα παρακρατοφνται από τθν επομζνθ πλθρωμι του Αναδόχου ι κα 
καταβάλλονται από τον ίδιο ι κα καταπίπτουν από τθν Εγγφθςθ Καλισ Εκτζλεςθσ του Ζργου. 

22.6 Με ίδια ωσ άνω απόφαςθ ανακαλοφνται οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ για τυχόν τμθματικζσ 
προκεςμίεσ μόνο αν το ςφνολο των φάςεων του Ζργου περατωκεί μζςα ςτθ ςυνολικι 
προκεςμία που προβλζπεται ςτο οριςτικό χρονοδιάγραμμα. Οι ριτρεσ κακυςτζρθςθσ που 
επιβάλλονται για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, αν δεν ανακλθκοφν βαρφνουν τον 
Ανάδοχο επιπλζον των ρθτρϊν λόγω υπζρβαςθσ ςυνολικισ προκεςμίασ που ζχουν επιβλθκεί. 

22.7 Σε περίπτωςθ Ζνωςθσ οι ωσ ανωτζρω ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςτα μζλθ τθσ 
Ζνωςθσ, τα οποία ςυμφωνείται να ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον. Οι ωσ άνω 
ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται ςε όλα τα μζλθ τθσ Ζνωςθσ. 
 
 
 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΕ 
 

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΟΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

23.1 Τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραδοκοφν και να παραςχεκοφν 
ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ κακϊσ και ο τρόποσ παράδοςισ τουσ ι εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να 
ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα τθσ Σφμβαςθσ και τθν από 
<θμερομθνία> Τεχνικι Ρροςφορά του Αναδόχου. 

23.2 Τθν ευκφνθ για τθν υλοποίθςθ του Ζργου, τθν ποιότθτα των Ραραδοτζων και το χρόνο 
παράδοςισ τουσ, ζχει ο Ανάδοχοσ. Η ςυμμετοχι του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του Ζργου, ζχει ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ του 
και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ από τον Ανάδοχο προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι κακϊσ και τθν 
ζγκαιρθ εξαςφάλιςθ ςτον Ανάδοχο όλων των προβλεπομζνων ςτθν παροφςα, χωρίσ αυτό ςε 
καμία περίπτωςθ να ςθμαίνει ότι το Ζργο κα εκτελεςτεί από κοινοφ. 
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23.3 Η Ανακζτουςα Αρχι ζχει το δικαίωμα, ςε περίπτωςθ που κρίνει ότι κάποιο τμιμα του 
Ζργου δεν εκτελείται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, να εκφράςει γραπτϊσ και 
αιτιολογθμζνα τισ απόψεισ τθσ ςχετικά με τθν πορεία του εν λόγω τμιματοσ του Ζργου. Ο 
Ανάδοχοσ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απόψεισ αυτζσ υποχρεοφται, να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ 
και ορκι εκτζλεςι του. 

23.4 Οι υπθρεςίεσ που προβλζπεται να παραςχεκοφν ςτα πλαίςια τθσ Σφμβαςθσ 
κακϊσ και ο τρόποσ εκτζλεςισ τουσ, πρζπει να ςυμφωνοφν, από κάκε άποψθ, με τα 
οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα τθσ Σφμβαςθσ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24.  ΚΤΡΙΟΣΘΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

24.1 Ο Ανάδοχοσ διατθρεί τθν κυριότθτα μζχρι τθν θμερομθνία παραλαβισ των εκάςτοτε 
Ραραδοτζων του Ζργου, οπότε θ κυριότθτα μεταβιβάηεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ελεφκερθ 
από κάκε βάροσ και δικαίωμα τρίτου. Επιπλζον, ο Ανάδοχοσ κα μεταβιβάςει κατά τθν Οριςτικι 
Ραραλαβι του Ζργου το επ' αόριςτον δικαίωμα χριςθσ όπωσ επίςθσ και τθν αποκλειςτικότθτα 
των πνευματικϊν δικαιωμάτων του λογιςμικοφ που κα αναπτφξει εξ ολοκλιρου ςε εκτζλεςθ 
τθσ Σφμβαςθσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Το δικαίωμα χριςθσ του λογιςμικοφ κα είναι πλιρεσ 
και αμεταβίβαςτο. Η Ανακζτουςα Αρχι ρθτά αναγνωρίηει ότι επί του λογιςμικοφ κα αποκτιςει 
αποκλειςτικά και μόνο τα δικαιϊματα που τθσ χορθγοφνται με τθν παροφςα και ουδζν πζραν 
αυτϊν κακ' οιονδιποτε τρόπο και ςυνκικθ. 
 

Ο Ανάδοχοσ, ςε κάκε περίπτωςθ, ζχει το δικαίωμα να χρθςιμοποιιςει, χωρίσ περιοριςμό, τθν 
τεχνογνωςία (know-how) που κα αποκτιςει κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ςε παρόμοια ζργα 
που τυχόν κα αναλάβει για λογαριαςμό οιουδιποτε τρίτου. 

24.2 Σε περίπτωςθ παραγγελίασ (custommade) εφαρμογϊν θ Ανακζτουςα Αρχι κα ζχει, τθν 
αποκλειςτικότθτα των πνευματικϊν δικαιωμάτων επί του κϊδικα ανάπτυξθσ των εφαρμογϊν, 
τθν επ' αόριςτον χριςθ του λογιςμικοφ που κα αναπτυχκεί, τθν απαραίτθτθ τεκμθρίωςθ και 
τθν μεταφορά τθσ απαραίτθτθσ τεχνογνωςίασ για τθν ςυντιρθςι του. Το πλιρεσ και 
αποκλειςτικό περιουςιακό δικαίωμα επί του λογιςμικοφ εφαρμογϊν που ο Ανάδοχοσ κα 
καταςκευάςει εξ' αρχισ ςε εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, μεταβιβάηεται επ' αόριςτον, ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι για πλιρθ και απόλυτθ χριςθ και εκμετάλλευςθ από αυτιν. Για τυχόν 
εμπορικό λογιςμικό, τα πνευματικά δικαιϊματα και δικαιϊματα χριςθσ αυτοφ διζπονται από 
τθν ςχετικι νομοκεςία και τθν πολιτικι τθσ εκάςτοτε καταςκευάςτριασ εταιρίασ. 

24.3 Πλο το ζγγραφο υλικό που αποκτάται, ςυγκεντρϊνεται ι καταρτίηεται από τον Ανάδοχο 
κατά τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, είναι εμπιςτευτικό και ανικει ςτθν απόλυτθ ιδιοκτθςία τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. Ο Ανάδοχοσ, μόλισ ολοκλθρϊςει τθν εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ, παραδίδει 
όλα τα ζγγραφα και τα ςτοιχεία ςτθν Ανακζτουςα Αρχι. Ο Ανάδοχοσ μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτϊν των εγγράφων και ςτοιχείων, αλλά δεν επιτρζπεται να τα χρθςιμοποιεί για 
ςκοποφσ άλλουσ από τθσ Σφμβαςθσ, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ. 
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24.4 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα ςτισ αναγκαίεσ 
τεχνολογικζσ ι άλλεσ μεταβολζσ ι αντικαταςτάςεισ λογιςμικοφ και ςε κάκε άλλθ απαραίτθτθ ι 
πρόςφορθ ενζργεια όταν αυτζσ επιβάλλονται για τθν προςταςία των δικαιωμάτων τρίτων 
προςϊπων, που αποδεδειγμζνα ιςχυρίηονται πωσ ζχουν δικαίωμα επ' αυτϊν ι όταν θ 
Ανακζτουςα Αρχι εμποδίηεται ςτθν χριςθ τουσ λόγω αποδεδειγμζνθσ φπαρξθσ δικαιωμάτων 
τρίτων προςϊπων επ' αυτϊν, παρζχοντασ προϊόντα ίδιασ αξίασ, απόδοςθσ και λειτουργίασ. 
Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν. 2121/93 περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ. 

24.5 Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αγωγισ ι ενδίκου μζςου κατά τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ από τρίτο για οποιοδιποτε κζμα ςχετικά με δικαιϊματα επί του λογιςμικοφ 
που αφορά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει 
να ειδοποιιςει αμζςωσ και γραπτά με όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ τον 
Ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αμυνκεί, δικαςτικά και εξωδικαςτικά, για 
λογαριαςμό τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ζναντι του τρίτου. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 
Ανάδοχοσ αφενόσ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τα οποία κα κλθκεί να καταβάλει θ 
Ανακζτουςα Αρχι εξ αυτοφ του λόγου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και κάκε δικαςτικισ 
δαπάνθσ ι αμοιβισ δικθγόρων, αφετζρου υποχρεοφται να αποηθμιϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι για κάκε κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα υποςτεί από 
ενδεχόμενθ αποδοχι τθσ παραπάνω αγωγισ ι του ζνδικου μζςου. 
 
 

ΠΛΘΡΩΜΕ 
 

ΑΡΘΡΟ 25. ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 
 

25.1 Ο Ανάδοχοσ κεωρείται ότι, πριν υποβάλει τθν Ρροςφορά του, είχε λάβει υπόψθ όλο τα 
αναγκαία ςτοιχεία, όπωσ αυτά του χορθγικθκαν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν 
εμπρόκεςμθ και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ και ςυνεπϊσ, ςτο Συμβατικό Τίμθμα 
περιλαμβάνονται όλα τα ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του Ζργου ζξοδα, όπωσ: 

α) οι πάςθσ φφςεωσ αμοιβζσ του προςωπικοφ, των ςυνεργατϊν, υπεργολάβων κλπ., κακϊσ και 
των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν που τυχόν τουσ αφοροφν  

β) τα ζξοδα παραγωγισ ςχεδίων, εκκζςεων, μελετϊν, αναφορϊν και κάκε είδουσ εγγράφων 
που προβλζπονται ςτθ Σφμβαςθ 

γ) τα ζξοδα τθσ προμικειασ των εργαλείων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου 

δ)      τα ζξοδα τθσ προμικειασ ι παραγωγισ εγχειριδίων και οδθγιϊν 

25.2 Για κάκε πλθρωμι, ο Ανάδοχοσ αποςτζλλει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, γραπτι αίτθςθ 
πλθρωμισ κακϊσ και τα ςχετικά τιμολόγια που πρζπει να πλθρωκοφν κατά περίπτωςθ. 

25.3 Πλεσ οι πλθρωμζσ κα γίνονται ςε Ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των φορολογικϊν ςτοιχείων 
που προβλζπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπϊν νομίμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται 
από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν 
αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο 
οποίοσ πάντωσ δεν κα υπερβαίνει τισ εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τα κατά 
περίπτωςθ χρονικά ςθμεία που κακορίηονται ςτθ Σφμβαςθ. Στθν περίπτωςθ που δεν καταςτεί 
δυνατι θ πραγματοποίθςθ κάποιασ πλθρωμισ εντόσ του ωσ άνω οριηόμενου διαςτιματοσ, 
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τότε το χρονοδιάγραμμα του Ζργου μετατίκεται αυτοδίκαια για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
ςυνολικι κακυςτζρθςθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκάςτοτε πλθρωμισ, ιτοι με το διάςτθμα πλζον 
των προβλεπόμενων εξιντα (60) θμερϊν που μεςολάβθςε ζωσ τθν πραγματοποίθςθ τθσ 
πλθρωμισ, μετά τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. 

25.4 Σε περίπτωςθ που από τον Κ.Β.Σ απαιτείται ζκδοςθ τιμολογίου θ εξόφλθςθ του οποίου, 
ςφμφωνα με τθν Σφμβαςθ, γίνεται ςε επόμενθ διαχειριςτικι περίοδο από αυτιν τθσ ζκδοςθσ, 
δεν απαιτείται νζο τιμολόγιο. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 26. ΣΙΜΘΜΑ 
 

26.1 Το Συμβατικό Τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου από τον Ανάδοχο, ανζρχεται ςτο ποςό 
των < ποςό ολογράφωσ (ποςό αρικμθτικά)> Ευρϊ. 
 

26.2 Στο Συμβατικό Τίμθμα δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Ρ.Α. <ποςοςτό> που αναλογεί, ο 
οποίοσ βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι και αντιςτοιχεί ςτο ποςό των < ποςό ολογράφωσ 
(ποςό αρικμθτικά)> Ευρϊ. 

26.3   Το ςυνολικό τίμθμα για τθν εκτζλεςθ του Ζργου (Συμβατικό Τίμθμα + ΦΡΑ …...%),   
ανζρχεται   ςτο   ποςό   των   < ποςό   ολογράφωσ (ποςό αρικμθτικά)> Ευρϊ. 
 

ΑΡΘΡΟ 27.  ΣΡΟΠΟ ΠΛΘΡΩΜΘ - ΚΡΑΣΘΕΙ 
 

27.1 Οι πλθρωμζσ του ςυνολικοφ τιμιματοσ του Ζργου (Άρκρο 26.3) κα πραγματοποιοφνται 
τμθματικά μετά τθν παράδοςθ των επιμζρουσ Ραραδοτζων και τθν παραλαβι τουσ από 
τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του Ζργου, θ οποία με τα πρακτικά τθσ 
κα βεβαιϊνει α) τθν εμπρόκεςμθ παράδοςι τουσ και β) τθν επιτυχι υλοποίθςθ και 
ολοκλιρωςι τουσ.  

Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ, κα πραγματοποιθκοφν οι πλθρωμζσ ωσ εξισ: 

…………………………………………. 

27.2 Η πλθρωμι κα γίνει ςε ευρϊ με τθν προςκόμιςθ των νομίμων δικαιολογθτικϊν που 
προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ και ςε χρόνο 
προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν 
χρθματικϊν ενταλμάτων. Τραπεηικά τζλθ ι άλλεσ επιβαρφνςεισ επιβαρφνουν τον 
Ανάδοχο. Για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων επιβάλλεται κράτθςθ φψουσ 0,10 %, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ 
αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε 
ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 28.  ΣΡΟΠΟΠΟΙΘΘ ΤΜΒΑΘ-ΕΠΕΚΣΑΘ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ 
 

28.1 Η παροφςα Σφμβαςθ τροποποιείται εφόςον ςυμφωνιςουν γραπτϊσ προσ τοφτο τα δφο 
ςυμβαλλόμενα μζρθ, μετά από προθγοφμενθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ. Πριο τθσ 
τροποποίθςθσ αποτελεί θ μθ ουςιϊδθσ μεταβολι των όρων τθσ διακιρυξθσ, τθσ πράξθσ 
κατακφρωςθσ και τθσ προςφοράσ του Αναδόχου και θ πράξθ τροποποίθςθσ οφείλει να είναι 
επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ. 
 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΘ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 
 

ΑΡΘΡΟ 29. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΘ 

29.1 Η εκτζλεςθ του Ζργου ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ κα 
πραγματοποιθκεί από τον Ανάδοχο. Ο τρόποσ οργάνωςθσ και διοίκθςθσ του Ζργου, θ 
μεκοδολογία διαςφάλιςθσ ποιότθτασ Ραραδοτζων και υπθρεςιϊν, θ οργανωτικι δομι του 
Αναδόχου, άπαντεσ οι ςυμμετζχοντεσ εκ μζρουσ των ςυμβαλλομζνων και οι ρόλοι τουσ 
αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά του αναδόχου θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 

29.2 Η Επιτροπι Ραραλαβισ οφείλει να αξιολογεί τα εκάςτοτε Ραραδοτζα του Αναδόχου 
(Ραράρτθμα Σφμβαςθσ) και εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν κατάκεςι τουσ να προβαίνει 
εγγράφωσ ςε παρατθριςεισ προσ τον Ανάδοχο για πικανζσ τροποποιιςεισ, αλλαγζσ και 
προςκικεσ επί των Ραραδοτζων, εφόςον προκφπτει τζτοια ανάγκθ. Η μθ ζγγραφθ 
παρατιρθςθ επί των Ραραδοτζων του Αναδόχου εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ πλαιςίου 
ςυνεπάγεται τθν αποδοχι των Ραραδοτζων (οριςτικι παραλαβι των Ραραδοτζων). Στθν 
περίπτωςθ παρατθριςεων επί των Ραραδοτζων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκρικεί εγγράφωσ 
εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. 

29.3 Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκτζλεςθσ του Ζργου και τθσ παράδοςθσ του ςυνόλου των 
Ραραδοτζων, ο Ανάδοχοσ καλεί τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ εγγράφωσ να 
προχωριςει ςτθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου. Η Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ είναι υποχρεωμζνθ να διεξάγει, εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
ωσ άνω κλιςθ, τουσ προβλεπόμενουσ και ςφμφωνουσ με τθ Σφμβαςθ ελζγχουσ για τθν άρτια 
εκτζλεςθ του Ζργου και με τθν ολοκλιρωςθ των ελζγχων αυτϊν και εφόςον δεν προκφπτουν 
παρατθριςεισ, να υπογράψει το πρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ του Ζργου. Στθν 
περίπτωςθ ζγγραφων παρατθριςεων εκ μζρουσ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και 
Ραραλαβισ εντόσ του ωσ άνω προβλεπόμενου διαςτιματοσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκρικεί 
εγγράφωσ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν. Η Σφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ 
Ραραλαβισ του Ζργου ςυνεπάγεται και τθν Ραραλαβι αυτοφ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 
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ΑΘΕΣΘΘ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΣΘ ΤΜΒΑΘ 
 

ΑΡΘΡΟ 30.  ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΘ ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΘ 

30.1 Η Ανακζτουςα Αρχι δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
 

α) ο Ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει ι εκπλθρϊνει πλθμμελϊσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι 
παραβιάηει ουςιϊδθ όρο τθσ Σφμβαςθσ, παρά τισ προσ ςυμμόρφωςθ επανειλθμμζνεσ οχλιςεισ 
τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ 
 

β) ο Ανάδοχοσ εκχωρεί τθ Σφμβαςθ ι ανακζτει εργαςίεσ υπεργολαβικά χωρίσ τθν άδεια τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ 
 

γ) ο Ανάδοχοσ πτωχεφςει, τεκεί υπό εκκακάριςθ, παφςθ εργαςιϊν, αναγκαςτικι διαχείριςθ, 
πτωχευτικό ςυμβιβαςμό, αναςτολι εργαςιϊν ι ςυνδιαλλαγι, λυκεί ι ανακλθκεί θ άδεια 
λειτουργίασ του ι γίνουν πράξεισ αναγκαςτικισ εκτελζςεωσ ςε βάροσ του, ςτο ςφνολο ι ςε 
ςθμαντικό μζροσ των περιουςιακϊν του ςτοιχείων 
 

δ) εκδοκεί τελεςίδικθ απόφαςθ κατά του Αναδόχου για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα 
ςτο άρκρο 43 του Ρ.Δ. 60/2007. 
 

ε) εκδοκεί αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ εισ βάροσ του νομίμου εκπροςϊπου του 
Αναδόχου για κάποιο αδίκθμα από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 43 παρ. 1 του Ρ.Δ. 60/2007 ι 
για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, 
τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεοκοπίασ 
 

30.2 Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται από τθν περιζλευςθ ςτον Ανάδοχο τθσ 
εκ μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ καταγγελίασ. Κατ' εξαίρεςθ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται, 
κατ' ενάςκθςθ διακριτικισ τθσ ευχζρειασ, για όςεσ από τισ περιπτϊςεισ καταγγελίασ είναι αυτό 
δυνατό, να τάξει εφλογθ (κατ' αυτιν) προκεςμία κεραπείασ τθσ παραβάςεωσ, οπότε τα 
αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται αυτόματα με τθν πάροδο τθσ ταχκείςασ 
προκεςμίασ, εκτόσ εάν θ Ανακζτουςα Αρχι γνωςτοποιιςει εγγράφωσ προσ τον Ανάδοχο ότι 
κεωρεί τθν παράβαςθ κεραπευκείςα. 

30.3 Με τθν μετά από καταγγελία τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ λφςθ τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται: α) Να απόςχει από τθ διενζργεια οποιαςδιποτε εργαςίασ, Ζργου, παροχισ 
υπθρεςιϊν ι εκτζλεςθσ υποχρεϊςεϊσ του που πθγάηει από τθ Σφμβαςθ, πλθν εκείνων που 
επιβάλλονται για τθν διαςφάλιςθ προϊόντων, εργαςιϊν και εγκαταςτάςεων και τισ οποίεσ ζχει 
εγγράφωσ αιτθκεί θ Ανακζτουςα Αρχι. 
 

β) Να παραδϊςει, ςε χρόνο που κα προςδιορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι, όποιο Ζργο ι εργαςία 
(ολοκλθρωμζνο ι μθ) ζχει εκπονιςει ι ζχει ςτθν κατοχι του κακϊσ και τα πάςθσ φφςεωσ 
υποςτθρικτικά ζγγραφα και μζςα (οπτικά, θλεκτρονικά, μαγνθτικά ι μθ) και να μεριμνιςει 
όπωσ οι Υπεργολάβοι και ςυνεργάτεσ του πράξουν το ίδιο. 
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γ) Να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε εξοπλιςμό, υλικά ι άλλα αγακά που αφοροφν 
άμεςα ι ζμμεςα το Ζργο και ευρίςκονται ςτθν κατοχι του, εγγυϊμενοσ ότι οι Υπεργολάβοι και 
ςυνεργάτεσ του κα πράξουν το ίδιο. 
 

Εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν καταγγελία τθσ Σφμβαςθσ, θ Επιτροπι 
Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, εφόςον κρίνει ότι διαςφαλίηεται θ λειτουργικότθτα του 
παραςχεκζντοσ μζρουσ του Ζργου, βεβαιϊνει με βάςθ τα προβλεπόμενα ςτθ Σφμβαςθ τθν 
αξία του κακϊσ και κάκε οφειλι ζναντι του Αναδόχου κατά τθν θμερομθνία καταγγελίασ. 

30.4 Σε περίπτωςθ καταγγελίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να αναςτείλει τθν καταβολι 
οποιουδιποτε ποςοφ πλθρωτζου ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ για το μθ εκτελεςκζν τμιμα του 
Ζργου προσ τον Ανάδοχο μζχρισ εκκακαρίςεωσ των μεταξφ τουσ υποχρεϊςεων ωσ προσ το 
ςυγκεκριμζνο τμιμα. 
 
 
 
 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 31.  ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 

31.1 Ο Ανάδοχοσ μπορεί να καταγγείλει τθ Σφμβαςθ, ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ εκ 
μζρουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ των υποχρεϊςεων τθσ που απορρζουν από τθ Σφμβαςθ και 
ιδιαίτερα, όχι όμωσ περιοριςτικά, και αφοφ ειδοποιιςει τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα (30) 
θμζρεσ πριν, εφόςον αυτι: 
 

α) μετακζτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του Ζργου για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο του 
ςυνολικά προβλεπόμενου ςτο άρκρο 21 τθσ Σφμβαςθσ, για λόγουσ που δεν προβλζπονται ςτθ 
Σφμβαςθ και δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου 
 

(β) παραβιάηει τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ ςχετικά με τθν πλθρωμι του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχοσ προτοφ αςκιςει το ωσ άνω δικαίωμα καταγγελίασ πάντωσ υποχρεοφται να 
ειδοποιιςει εγγράφωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και να τάξει εφλογθ προκεςμία κεραπείασ τθσ εκ 
μζρουσ τθσ παράβαςθσ, οπότε τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ επζρχονται με τθν πάροδο 
απράκτου τθσ ταχκείςασ προκεςμίασ. 
 

31.2 Στθν περίπτωςθ τζτοιασ καταγγελίασ, θ Ανακζτουςα Αρχι αποηθμιϊνει τον Ανάδοχο για 
κάκε απϊλεια ι ηθμία που ζχει ενδεχομζνωσ υποςτεί. 
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ΑΡΘΡΟ 32. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

32.1 Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ 
υποχρεϊςεων, ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ 
βίασ. 

32.2 Ο Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του 
ςε γεγονόσ που εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και 
επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ 
αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα 
απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Η Ανακζτουςα Αρχι υποχρεοφται να απαντιςει εντόσ πζντε 
(5) περαιτζρω θμερϊν ςτο ςχετικό αίτθμα του Αναδόχου, διαφορετικά, με τθν πάροδο 
άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ, τεκμαίρεται αποδοχι του αιτιματοσ. 
 
 
 

 

ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 33.  ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΤΘ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

33.1 Ο Ανάδοχοσ και θ Ανακζτουςα Αρχι κα προςπακοφν να ρυκμίηουν φιλικά κάκε 
διαφορά, που τυχόν κα προκφψει ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ 
Σφμβαςθσ που κα υπογραφεί. 

33.2 Επί διαφωνίασ, κάκε διαφορά κα λφεται από τα ελλθνικά δικαςτιρια και ςυγκεκριμζνα 
τα δικαςτιρια Ακθνϊν, εφαρμοςτζο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελλθνικό και το Κοινοτικό 
δίκαιο. 

33.3 Δεν αποκλείεται, ωςτόςο, για οριςμζνεσ περιπτϊςεισ εφόςον ςυμφωνοφν και τα δφο 
μζρθ, να προβλεφκεί ςτθ Σφμβαςθ προςφυγι των ςυμβαλλομζνων, αντί των δικαςτθρίων, ςε 
διαιτθςία ςφμφωνα πάντα με τθν ελλθνικι νομοκεςία και με όςα μεταξφ τουσ ςυμφωνιςουν. 
Αν δεν επζλκει τζτοια ςυμφωνία, θ αρμοδιότθτα για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ ανικει ςτα 
ελλθνικά δικαςτιρια κατά τα οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο. 
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Θ παροφςα Σφμβαςθ διαβάςτθκε, βεβαιϊκθκε και υπογράφθκε νόμιμα από τουσ 

ςυμβαλλόμενουσ ςε πζντε (05) πρωτότυπα. Από αυτά, τα τζςςερα (04) κατατζκθκαν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (01) ζλαβε ο Ανάδοχοσ.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Θ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΘΣ ΡΟΛΙΤΙΚΘΣ 

 

 

 

ΣΩΤΘΙΟΣ ΓΚΛΑΒΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
 

Στο παρόν παράρτθμα παρατίκεται το αρχικά εκτιμϊμενο χρονοδιάγραμμα του Ζργου, τα 
Ρακζτα Εργαςίασ και τα διακριτά Ραραδοτζα και οι αντίςτοιχεσ προκεςμίεσ υποβολισ τουσ. 

 

Ρακζτο Εργαςίασ 
Μινασ 

Ζναρξθσ 

Μινασ 

Λιξθσ 

Τίτλοσ Ραραδοτζου Μινασ 

Ραράδοςθσ 
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