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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Με αρ. 734/2013 

με τίτλο: 

« Κ α θ ο λ ι κ ή  Π ο λ υ τ ο μ ε α κ ή  Π α ρ έ μ β α σ η  Π ρ ό λ η ψ η ς  
γ ι α  τ ο  Κ ά π ν ι σ μ α  κ α ι  Π ρ ο α γ ω γ ή ς  Υ γ ε ί α ς  σ ε  

μ α θ η τ έ ς  τ η ς  Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ς  κ α ι  τ η ς  
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς »  

 

στο πλαίσιο της πράξης: 
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ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 
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Διεύθυνση Διοίκησης & 
Οικονομικής Διαχείρισης 

Τμήμα Προμηθειών 

 
 Αθήνα, 14/03/2013 
 Α.Π.     734 
 
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ημερομηνία αποστολής 
για δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Ε.Ε 

Ημερομηνία τελευταίας 
δημοσίευσης (στην 
Ε.τ.Κ. ή στον Τύπο) 

ΝΑΙ 

Πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής απόψεως 

προσφορά 

15/03/2013 

22/03/2013 

Ταξινόμηση κατά CPV 
79421000-1: Υπηρεσίες 
διαχείρισης έργων, εκτός 

από εργασίες Κατασκευής 
79952000-2: Υπηρεσίες 

εκδηλώσεων ΔΕΙΓΜΑ 

ΟΧΙ    

 
ΘΕΜΑ: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το έργο «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης 
για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 
1.1. του άρθρου 6 του Π.Δ. 420/1991 (Α΄/153/11-10-1991), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 

3 του Π.Δ. 239/2004 (Α΄/222/16-11-2004) και ισχύει «Σύσταση ν. π. ι. δ με την επωνυμία: 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών». 

1.2. της υπ’ αριθ. Φ.111/ 2 /63267/Β2/13-07-11 (ΦΕΚ 241 /ΥΟΔΔ / 29-07-2011) υπουργικής 
απόφασης (Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ) με θέμα «Διορισμός μελών του Δ. Σ του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών» καθώς και το πρακτικό (26-10-2011) της 146ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε 
σε σώμα. 

1.3. της «Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 
Μαρτίου 2004 (EL 134/30.04.2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή ενσωματώθηκε στο Εθνικό 
Δίκαιο με το Π.Δ. 60/2007 (Α΄ 64). 

1.4. συμπληρωματικά του Π.Δ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 

1.5. του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L.395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
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Φεβρουαρίου 1992 (L.76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L.335). 

1.6. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α΄/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 
του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

1.7. του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/01-02-1995) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

1.8. του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α΄/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου 
στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4, όπως 
αυτές έχουν συμπληρωθεί από το άρθρο 46 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄/2009) με την 
προσθήκη παραγράφου 3. 

1.9. των νόμων 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα» και 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». 

1.10. του Κανονισμού Προμηθειών του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, που εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β΄/08-11-1999), όπως εν 
προκειμένω ισχύει σύμφωνα με την φύση του «έργου» και όπως έχει τροποποιηθεί με 
απόφαση του Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α στην 126η συνεδρίαση αυτού (διαδικασία κατάθεσης 
δικαιολογητικών) και την 132η (ανάθεση συμβάσεων υπηρεσιών), συμπληρωματικά της 
παρούσας διακήρυξης. 

1.11. του Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267 / 03-12-2007) «Διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013», όπως έχει τροποποιηθεί με 
τους Ν.  3752/09 και 3840/2010 και ισχύει. 

1.12. του άρθρου 3 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ» της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος Α΄ του φύλλου 237/05-12-2012 της 
Ε. τ. Κ., με τις οποίες επίσης συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3614/2007. 

1.13. της Υ.Α. 14053/ΕΥΣ 1749 /27-03-2008 (Φ.Ε.Κ.  Β΄ 540  /27-03-2008) «Υπουργική απόφαση 
συστήματος διαχείρισης», η οποία τροποποιήθηκε με τις νεότερες αποφάσεις 43804/ΕΥΘΥ 
2041 (ΦΕΚ Β΄ 1957/9-09-2009), 28020/ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ Β΄ 1088/19-07-2010) και 
18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ Β΄ 1111/3-06-2011). 

1.14. Του κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006 (EE L 210 της 
31.7.2006, σ. 25) «Περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999». 

1.15. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «Για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για το ΕΤΠΑ». 

1.16. Του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1150/2009 της Επιτροπής, της 10ης Νοεμβρίου 2009 για 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1564/2005 όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα 
προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των δημοσίων 
συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1  Την με αριθμ. Πρωτ:1142/03-04-2012 / Β4ΩΕΘ-Χ3Α Απόφαση ένταξης πράξης με τίτλο: 
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ», του Ε.Π. Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 
από εθνικούς πόρους. 
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2.2 Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α στην 157η συνεδρίαση (της 
05/02/2013) για την έγκριση των τευχών της παρούσας διακήρυξης. 

2.3 Την από 26/02/2013 (Αρ. Πρωτ.680/Φ.ΠΡΟΕΓΚ.372829/Υ/Ε2) θετική γνώμη της 
Διαχειριστικής Αρχής για το σχέδιο του τεύχους της διακήρυξης και την διαδικασία. 

3. Το γεγονός ότι οι δαπάνες του συνολικού υπό προκήρυξη έργου  ανέρχονται στο ποσό των 

658.296,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και θα καλυφθούν από το Π.Δ.Ε., με 

κωδικό ΣΑΕ. 2012ΣΕ09180061, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουμε τους γενικούς και ειδικούς όρους και προκηρύσσουμε διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, 
με κριτήριο κατακύρωσης αυτού την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, 
για την «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας 
σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι σύμφωνα με τους οποίους θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός και θα 
εκτελεσθεί στη συνέχεια η υπό ανάθεση σύμβαση περιλαμβάνονται στα Μέρη της παρούσας 
διακήρυξης και στα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν με αυτήν ενιαίο σύνολο. 

3. Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους 

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προκηρυσσόμενη σύμβαση ανέρχεται σε εξακόσια 
πενήντα οχτώ χιλιάδες διακόσια ενενήντα έξι ευρώ συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., 
658.296,00€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 535.200 - ΦΠΑ : € 123.096,00) και η δαπάνη θα 
καλυφθεί κατά 100% από το ΠΔΕ και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 091/8 του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής αλληλεγγύης. 

5. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών. Δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του 
Έργου. 

6. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την 
αποστολή, με ηλεκτρονικά μέσα, της προκήρυξης του διαγωνισμού προς δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. και σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες εκ των οποίων 
τουλάχιστον σε δύο ημερήσιες οικονομικές. Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με την δαπάνη 
δημοσίευσης του διαγωνισμού. 

7. Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα του δικτυακού 
τόπου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (http://www.bioacademy.gr) και την ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής. 

8. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών:  

 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών 
ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 

 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών   
 της Ακαδημίας Αθηνών Δευτέρα 13/05/2013 15:00 
 Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα   

9. Προσφορές που κατατίθενται στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 

10. Τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού:  

 
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία διαγωνισμού 
ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

 Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών   
 της Ακαδημίας Αθηνών Τρίτη 14/05/2013 12:00 
 Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα   
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11. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων η οποία θα ορισθεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, όπως 
περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της διακήρυξης. 

12. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις 
αυτών (συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), τα οποία έχουν, σύμφωνα με το καταστατικό 
τους ή το επάγγελμα που ασκούν, ως αντικείμενο απασχόλησης την παροχή των ζητουμένων 
στην παρούσα διακήρυξη υπηρεσιών. 

13. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) 
ημερολογιακές ημέρες (η.η) από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο μικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 

14. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

15. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
16. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού χωρίς χρέωση 

από τα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, στην οδό Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 115 27, στην Αθήνα, 
νοτίως του Π. Γ. Νοσοκομείου Ν. Θ. Α. «H ΣΩTHPIA» (για επικοινωνία γρ. προμηθειών 210 659 
7553 /7546, φαξ 210 659 7547 / 7545, e-mail: procurement@bioacademy.gr) κατά τη διάρκεια 
των εργασίμων ημερών και ωρών 11:00–14:30 έως και την 08/05/2013. 

17. Έγκυρο θεωρείται το κείμενο των τευχών που παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται από τα 
το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α σε έντυπη μορφή. 

18. Εφόσον ζητηθούν έγκαιρα, από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται σ’ αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) 
εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. 

19. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, συμπληρωματικώς, πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό, 
αυτές παρέχονται έως και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την 
υποβολή των προσφορών.  

20. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και τα 
εξουσιοδοτημένα από αυτό πρόσωπα, αποστέλλονται στους ερωτώντες και αναρτώνται αμέσως 
στον δικτυακό τόπο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (http://www.bioacademy.gr) από τον οποίο πρέπει να 
ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. 

21.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους της 
διακήρυξης, οι οποίο περιλαμβάνονται στα Μέρη και παραρτήματα που ακολουθούν (Μέρη Α΄ - 
Δ΄ και παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). 

 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 
 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΑΛΚΕΑΣ 
 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
«Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα 
και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 
και όπου αλλού προβλέπεται από τη διακήρυξη 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμβαση Υπηρεσιών.  Κατηγορία υπηρεσίας  : 11 
Ταξινόμηση κατά CPV: 
79421000-1: Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες 
Κατασκευής. 
79952000-2: Υπηρεσίες εκδηλώσεων 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων 
πενήντα οχτώ χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (€ 
658.296,00) συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 535.200,00 - ΦΠΑ : € 123.096,00)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη ανθρώπινου Δυναμικού», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Οι 
δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 091/8 του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 14 /03/2013 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Ή 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΩΝ 
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

18 /04/2013, 15:00. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

29/04/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 
ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

13/05/2013, 15:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στην οδό Σωρανού του Eφεσίου 4, Τ.Κ. 
115 27, στην Αθήνα, νοτίως του Π. Γ. Νοσοκομείου Ν. Θ. Α. «H 
ΣΩTHPIA» 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14/05/2013, 12:00 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
1.1 Εισαγωγή  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) εκτιμά πως η επιδημία του καπνίσματος είναι μία από τις 
μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα.  Τον 20ο αιώνα το κάπνισμα 
προκάλεσε εκατό εκατομμύρια θανάτους, ενώ τον 21ο αιώνα ο αριθμός αυτός υπολογίζεται να εκτοξευθεί στο 
ένα δισεκατομμύριο.  

Στις μέρες μας υπολογίζεται πως το κάπνισμα σκοτώνει  συνολικά έξι εκατομμύρια, σχεδόν,  ανθρώπους  
ετησίως, πέντε εκατομμύρια από τους οποίους είναι καπνιστές ή πρώην καπνιστές και  γύρω στις 600.000 
παθητικοί καπνιστές. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά του Π.Ο.Υ. για το έτος 2011 για το κάπνισμα,  κάθε 
έξι δευτερόλεπτα, περίπου, πεθαίνει ένας άνθρωπος εξαιτίας της εξάρτησης του στον καπνό και στα προϊόντα 
καπνού, ενώ ο μισός πληθυσμός των καπνιστών θα καταλήξει από μία ασθένεια που σχετίζεται με το 
κάπνισμα. Επιπλέον, στην ίδια αναφορά υπολογίζεται πως το άμεσο και το έμμεσο κόστος της θεραπείας 
των νοσημάτων που σχετίζονται με το κάπνισμα αποτελεί τεράστια επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό της 
υγείας, παγκοσμίως και υποδεικνύεται πως είναι δικαίωμα κάθε ανθρώπου να λαμβάνει ενημέρωση, 
φροντίδα και υποστήριξη στον αγώνα κατά της επιδημίας του καπνίσματος και υποχρέωση κάθε χώρας να 
τις παρέχει. (Π.Ο.Υ., 2011; Π.Ο.Υ., 2007). 

 

1.2 Το κάπνισμα ως κύριος παράγοντας εμφάνισης των μη μεταδοτικών ασθενειών 

Το κάπνισμα είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ολοένα αυξανόμενη συχνότητα 
εμφάνισης των μη μεταδοτικών ασθενειών (καρκίνος, διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος, χρόνιες πνευμονικές 
παθήσεις) οι οποίες συνολικά αντιπροσωπεύουν το 63 % όλων των θανάτων παγκοσμίως. Επιπλέον, η 
χρήση προϊόντων καπνού έχει συνδεθεί και φαίνεται να προκαλεί, τουλάχιστον, 25 απειλητικές για τη ζωή 
ασθένειες ή ομάδες ασθενειών και αποτελεί μείζονα παράγοντα κινδύνου σε οκτώ από τις 16 κύριες αιτίες 
θανάτου ανθρώπων ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών.   

Η βλαπτική επίδραση του καπνίσματος οφείλεται σε ένα μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που βρίσκονται στον 
καπνό. Ορισμένες από αυτές υπάρχουν ήδη από τη φυτική κατάσταση του καπνού, αλλά οι περισσότερες 
παράγονται κατά την καύση του τσιγάρου, στη ζώνη πυρόλυσης, όπου επικρατεί θερμοκρασία 950 βαθμών 
Κελσίου. 

Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανιχνευθεί, είτε ως αέρια είτε ως μικροσκοπικά σωματίδια, περισσότερες 
από 4.000 διαφορετικές ουσίες, μεταξύ των οποίων και η νικοτίνη, καθώς και περισσότερες από 250 γνωστές 
καρκινογόνες ουσίες. Η νικοτίνη είναι εθιστική, αλλά όχι καρκινογόνος, ενώ το κάπνισμα τσιγάρων με 
χαμηλότερα επίπεδα πίσσας και νικοτίνης δεν παρέχει κανένα όφελος για την υγεία.  

Ο κίνδυνος από το κάπνισμα αυξάνει: 

 Όσο μικραίνει η ηλικία έναρξης του καπνίσματος. 

 Όσο αυξάνει η συνολική διάρκεια του καπνίσματος. 

 Όσο αυξάνει ο μέσος αριθμός τσιγάρων που καταναλώνονται. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα άτομο ηλικίας 25 ετών, η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων την ημέρα 
θα μειώσει το προσδόκιμο ζωής κατά 4,6 έτη, ενώ σε έναν καπνιστή 2 πακέτων την ημέρα, το προσδόκιμο 
επιβίωσης θα μειωθεί κατά 8,3 έτη. Έναρξη του καπνίσματος σε ηλικία 15 ετών μειώνει κατά μέσο όρο το 
προσδόκιμο ζωής κατά 8 έτη, ενώ έναρξη σε ηλικία άνω των 25 ετών, επιφέρει μείωση του προσδόκιμου 
ζωής κατά 4 έτη (Π.Ο.Υ., 2007, 2011; US DHHS, 1989).   
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1.3 Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη εξάρτησης στον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων 
Ως τώρα έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες και έχουν πραγματοποιηθεί αναρίθμητες μελέτες διερεύνησης 
των πιθανών παραγόντων κινδύνου για τη χρήση, την κατάχρηση και την εξάρτηση στον καπνό. Παρακάτω 
απαριθμώνται ορισμένοι από τους βασικότερους και περισσότερο τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για 
την ανάπτυξη εξάρτησης στον καπνό:  

 Η επιθετικότητα, η εχθρότητα, η παρορμητικότητα, η ανυποταξία κατά την παιδική ηλικία 

 Η αποξένωση, η απόσυρση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση κατά την παιδική ηλικία 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες 

 Το έλλειμμα κοινωνικών δεξιοτήτων 

 Το οικογενειακό ιστορικό κατάχρησης και εξάρτησης στον καπνό 

 Η απουσία εποπτείας ή η χαμηλή εποπτεία από τους γονείς/κηδεμόνες 

 Η έλλειψη σαφών και ξεκάθαρων σχολικών πρακτικών σχετικά με τη χρήση ουσιών από τους 
μαθητές 

 Η ανάμειξη με συνομήλικους που χρησιμοποιούν και διαθέτουν ουσίες και οι οποίοι διατηρούν 
ευνοϊκή στάση απέναντι στη χρήση ουσιών 

 Η απόρριψη από τους συνομήλικους 

 Η έλλειψη οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών πόρων και ευκαιριών 

 Η διαθεσιμότητα και η προβαλλόμενη γοητεία των ναρκωτικών και της χρήσης τους  

 Κοινωνικά πρότυπα που προάγουν ή επιτρέπουν τη χρήση ουσιών  

Ορισμένοι παράγοντες κινδύνου είναι δυνατό να ασκούν μεγαλύτερη επίδραση ανάλογα με το αναπτυξιακό 
στάδιο το οποίο διανύει ένα άτομο. Για παράδειγμα, η ύπαρξη επιθετικής ή/και αποσυρμένης συμπεριφοράς 
και το έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να ασκούν τη μεγαλύτερή τους επίδραση κατά τα πρώιμα 
χρόνια της ζωής ενός ατόμου, ενώ ο παράγοντας της πίεσης από την ομάδα των συνομηλίκων αφορά στην 
εφηβική ηλικία. 

 
1.4 Περιγραφή πληθυσμού στόχου 

Σύμφωνα με τη μελέτη HBSC του Π.Ο.Υ. σε παιδιά σχολικής ηλικίας, την περίοδο 2001/2 (Currie et al. 2004), 
η Ελλάδα φαίνεται να παρουσιάζει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικού καπνίσματος. Το ποσοστό 
των παιδιών που καπνίζουν τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στην ηλικία των 13 ετών, είναι 4,9% στα 
αγόρια και 3% στα κορίτσια, ενώ στην ηλικία των 15 ετών, είναι 13,5% και 14,1% αντίστοιχα. Παρατηρείται 
μάλιστα μια αισθητή μείωση των ποσοστών σε σχέση με την έρευνα HBSC του 1997/8, στην οποία το 
ποσοστό καπνιστών βρέθηκε 18% στα αγόρια και 19% στα κορίτσια. Ας σημειωθεί ότι στην ηλικία των 15 
ετών, υπάρχουν χώρες όπου το ποσοστό καπνίσματος είναι διπλάσιο έως τριπλάσιο έναντι της Ελλάδος. 
Αντίστοιχα χαμηλά ποσοστά καπνίσματος στις ηλικίες 12 - 17 ετών διαπιστώνει και άλλη μελέτη, στην οποία 
το ποσοστό καπνιστών μεταξύ των αγοριών ήταν 8,9% και μεταξύ των κοριτσιών 9,5% (Kokkevi et al. 2000). 
Στη μελέτη GYTS που διενεργήθηκε το έτος 2004 - 2005 σε μαθητές Γυμνασίου, το 32.1% των μαθητών 
Γυμνασίου δήλωσε ότι είχε δοκιμάσει τσιγάρο στο παρελθόν ενώ το 16,2% των μαθητών δήλωσε ότι ήταν 
τακτικοί καπνιστές. Επιπλέον, 1 στους 4 μαθητές καπνιστές δήλωσε ότι είχε καπνίσει για πρώτη φορά σε 
ηλικία μικρότερη των 10 ετών. Συγχρόνως, το 20% των μη καπνιστών μαθητών θεωρεί ότι θα καπνίζει την 
επόμενη σχολική χρονιά.  
Το χαμηλά ποσοστά παιδικού και εφηβικού καπνίσματος που παρατηρούνται στη χώρα μας φαίνεται να 
έρχονται σε αντίθεση με τα υψηλά ποσοστά καπνιστών και καπνιστριών που παρατηρούνται στους ενήλικες. 
Η διαπίστωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η έναρξη του καπνίσματος γίνεται στην Ελλάδα σε μεγαλύτερη 
ηλικία από τις άλλες χώρες, αλλά είναι μονιμότερη.  
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ΑΡΘΡΟ 2. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
2.1. Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου 

 

Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ  Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

www.ygeia-
pronoia.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.  Βλ. παρ. 2.1.1 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής αλληλεγγύης www.yyka.gov.gr 

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.  Βλ. παρ. 2.1.1  

ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.  Βλ. παρ. 2.1.1 

ΕΠΠΕ - Βλ. παρ. 2.1.2 

 
2.1.1. Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) 

 

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του οποίου σκοπός είναι η κατανόηση, πρόληψη και 
αντιμετώπιση των ασθενειών του ανθρώπου, συνδυάζοντας Βασική, Κλινική και Βιοπληροφορική 
Έρευνα.  

Στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. εργάζονται σήμερα περισσότερα από 350 άτομα. Οι 47 πρώτοι ερευνητές εξελέγησαν 
από διεθνή επιτροπή αποτελούμενη από ξένους ερευνητές, καθηγητές και ακαδημαϊκούς, και από 
διακεκριμένους Έλληνες ερευνητές της Αλλοδαπής. Προέρχονται από τα καλύτερα Αμερικανικά και 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά κέντρα. Επικουρούνται από 7 λειτουργικούς 
επιστήμονες όλους κατόχους διδακτορικού διπλώματος και 35 πτυχιούχους Ιατρο-Βιολογικών 
επιστημών, πολλοί εκ των οποίων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή και διδακτορικού διπλώματος, που 
εργάζονται ως επιστημονικοί τεχνικοί. Στα ερευνητικά κέντρα του Ιδρύματος εκπαιδεύονται 200 και 
πλέον μεταδιδακτορικοί επιστήμονες και μεταπτυχιακοί σπουδαστές για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος. Οι ερευνητικές ομάδες του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. πλαισιώνονται από 55 περίπου ικανούς και 
αφοσιωμένους διοικητικούς υπαλλήλους που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του Ιδρύματος.  

Στεγάζεται σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις εκτάσεως 25.000 τετραγωνικών μέτρων. Διαθέτει 
τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και εργαστηριακές εγκαταστάσεις ιδανικές για την διεξαγωγή 
διεθνώς ανταγωνιστικής Βιοϊατρικής έρευνας. Σε συνεργασία, τα Κέντρα Βασικής, Κλινικής και 
Πειραματικής Χειρουργικής Έρευνας εστιάζουν το έργο τους σε 4 βασικούς ερευνητικούς άξονες: 1) 
καρδιαγγειακές παθήσεις, 2) καρκίνο, 3) νευροβιολογία (νευροεκφυλιστικές παθήσεις, 
μνήμη/μάθηση, ανάπτυξη), και 4) βιολογία του στρες (φλεγμονή, μεταβολικές ασθένειες, ιικές 
μολύνσεις). Στο έργο αυτό είναι πολύτιμη η πλούσια ποικιλία εξειδικευμένων επιστημονικών 
μηχανημάτων που διαθέτει το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ορισμένα από τα οποία αποτελούν τα πρώτα του είδους 
τους στην Ελλάδα και την Ευρώπη, με άμεσες ερευνητικές αλλά και μελλοντικά κλινικές εφαρμογές.  

Μέσα στα 6 πρώτα χρόνια λειτουργίας, η υψηλής ποιότητας έρευνα που διεξάγεται, έχει κερδίσει την 
διεθνή αναγνώριση με πάνω από 250 δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά 
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περιοδικά, ομιλίες σε διεθνή συνέδρια, συνεργασίες με Πανεπιστήμια της Ελλάδας, Ευρώπης, 
Αμερικής κι Αυστραλίας. Υψίστης σημασίας είναι οι πολλαπλές χρηματοδοτήσεις που έχουν 
προσελκύσει οι ερευνητές του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. (άνω των 17.000.000 ευρώ) από ανταγωνιστικά Ελληνικά, 
Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά ερευνητικά προγράμματα. Επιπλέον των χρηματοδοτήσεων αυτών οι 
Ελληνικές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουν την φιλόδοξη και πολλά 
υποσχόμενη προσπάθεια του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. να γεφυρώσει, στα πλαίσια της Ακαδημαϊκής αριστείας, 
την βασική έρευνα με την κλινική πράξη για μία καλύτερη ποιότητα ζωής. 

 
2.1.2. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης, και σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Προμηθειών, θα οριστεί «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». 

Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ αποτελεί η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και 
οριστική παραλαβή του παρόντος Έργου.  

 
2.1.3. Επιθεωρητές (auditors) Έργου 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του υπό ανάθεση Έργου, το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. δύναται να αναθέσει σε στελέχη 
της ή τρίτο ανεξάρτητο όργανο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων Έργου (project 
audits) για την πιστοποίηση της πορείας των εργασιών και την καταγραφή συμπερασμάτων και 
περιοχών παρέμβασης ή βελτίωσης.  

Τέτοιοι έλεγχοι δύναται να διενεργηθούν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο εξέλιξης του Έργου, 
κατόπιν έγκαιρης σχετικής ενημέρωσης του Αναδόχου από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α..  

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις κατόπιν σχετικής έγκρισης που θα 
επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.. 

Ο Ανάδοχος οφείλει στο πλαίσιο των εργασιών του να καταθέσει στους οριζόμενους από το 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. επιθεωρητές κάθε σχετικό τεκμηριωτικό υλικό προκειμένου αυτοί να διενεργήσουν τους 
ελέγχους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
3.1. Περιγραφή Έργου 

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες οργάνωσης, υποστήριξης και συντονισμού 
με στόχο την επιτυχή υλοποίηση της παρέμβασης πρόληψης για το κάπνισμα και προαγωγής υγείας 
στα σχολεία. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σε περίπου 1.000 σχολεία στο 
ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες δράσεις: 

 

Δράση 1:  Διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης 

Δεδομένου ότι ο επιστημονικός σχεδιασμός, η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της μελέτης θα 
εκπονηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Υποέργου 1, το έργο του συμβούλου στην 
παρούσα δράση επικεντρώνεται στην οργάνωση και διεξαγωγή της έρευνας  καθώς και την 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων της. Περιλαμβάνει: 

Α. Επιλογή Δείγματος 

Η επιλογή του εξεταζομένου δείγματος (1.000 μαθητές από μέρος των 1.000 σχολείων του 
προγράμματος) θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία και την έγκριση της Επιστημονικής 
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Επιτροπής του Προγράμματος (Υποέργο 1) και θα ακολουθηθούν οι οδηγίες δειγματοληψίας που 
προτείνονται για αυτού του τύπου μελέτες από διεθνείς οργανισμούς. Η συλλογή του δείγματος θα 
πραγματοποιηθεί με τυχαία επιλογή σχολείων και σχολικών τμημάτων από τις περιοχές αναφοράς.  

Β. Εκπαίδευση - Τυποποίηση ερευνητών (calibration)  

Προβλέπεται η ενημέρωση των ερευνητών για τους στόχους και τις ανάγκες της έρευνας, καθώς και 
την αναλυτική περιγραφή των μεταβλητών καταγραφής. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την διοργάνωση 
της εκπαίδευσης και της τυποποίησης των ερευνητών.  

Γ. Οργάνωση κύριας έρευνας 

Ο ανάδοχος του υποέργου θα αναλάβει:  
 Την προμήθεια του απαιτούμενου υλικού για την έρευνα 
 Την αναπαραγωγή των ερωτηματολογίων και των λοιπών εντύπων  
 Την επικοινωνία με τους κατά τόπους υπευθύνους αγωγής υγείας και τους διευθυντές των 

σχολείων για την εξασφάλιση της απαιτούμενης υποστήριξης 
 Την οργάνωση της μετακίνησης και της διαμονής των ερευνητών στις περιοχές διεξαγωγής 

της έρευνας.  
 Την κάλυψη των εξόδων των ερευνητών, την υποστήριξη τους και την παροχή τυχόν 

διευκολύνσεων  
 Την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή καθώς και τον έλεγχο των συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων από τους ερευνητές.  

Δ. Στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων  
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα καταχωρηθούν σε μια ενιαία βάση δεδομένων, όπου και θα γίνει 
η στατιστική τους επεξεργασία. Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των στοιχείων θα πραγματοποιείται 
ταυτόχρονα ποιοτικός τους έλεγχος.  

 

Δράση 2:  Οργάνωση ημερίδων  

Αφορά δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και προετοιμασίας της ομάδας 
στόχου και των εκτελεστών της παρέμβασης αναφορικά με τη μεθοδολογία, την οργάνωση και την 
εφαρμογή της παρέμβασης. Ειδικότερα οι ημερίδες θα απευθύνονται ενδεικτικά στους: 

 Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της Περιφέρειας 
 Σχολικούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
 Διευθυντές σχολείων 
 Εκπαιδευτές-εκτελεστές της παρέμβασης  
 Εκπροσώπους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων 
 Εκπροσώπους Δήμων, Κοινοτήτων, Τοπικών Φορέων  

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν δεκατέσσερις (14) ημερίδες με τη συμμετοχή περίπου 250 ατόμων 
σε κάθε μία, ως εξής: Εννιά (9) ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αττική και πέντε (5) στη 
Θεσσαλονίκη. Την επιστημονική ευθύνη των ημερίδων αλλά και το πρόγραμμα των εισηγήσεων 
φέρει η Επιστημονική Επιτροπή (Υποέργο 1). Στο τέλος κάθε ημερίδας, η οποία αναμένεται να έχει 
διάρκεια περίπου 3 ώρες, προβλέπεται η διεξαγωγή workshop διάρκειας 3 ωρών με σκοπό την 
εκπαίδευση των μεν δασκάλων στο τρόπο υλοποίησης των παιχνιδιών καλής συμπεριφοράς, των δε 
εκπαιδευτικών στις δεξιότητες άρνησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε workshop 
αναμένεται να προσεγγίζει τα 150 άτομα και θα πραγματοποιηθεί παράλληλα σε 2 αίθουσες, μία για 
τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και μία για τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Στο πλαίσιο των ημερίδων της Αττικής, μία από αυτές θα αφορά και την επιβράβευση καλών 
πρακτικών από τα σχολεία της χώρας (συμμετοχή εκπροσώπων των τριών (3) σχολείων (ένα για 
κάθε βαθμίδα) με τις καλύτερες πρακτικές. 
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Στο έργο του συμβούλου περιλαμβάνονται η οργάνωση και κάλυψη των ακόλουθων 
δραστηριοτήτων: 

 Agenda 
 Χώρος/ Μπουφές/ Καφές 
 Τεχνολογικός εξοπλισμός 
 Επιλογή, επικοινωνία με συμμετέχοντες 
 Αποστολή προσκλήσεων 
 Μετακίνηση/ Διαμονή/ Διατροφή τεσσάρων (4) εισηγητών 
 Οργάνωση και κάλυψη κόστους μετακινήσεων για τους υπευθύνους αγωγής υγείας, τους 

εκπαιδευτικούς, γονείς κ.λ.π. που θα συμμετάσχουν στις ημερίδες του προγράμματος εντός 
των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας και αναμένεται να προσεγγίζει περίπου 
τα 2.000 άτομα. 

 Έντυπο υλικό/ folders 
 Φωτογράφιση 

 

Δράση 3:  Δημιουργία portal – Διαχείριση υλικού – Προώθηση στα κοινά μαθητών, εκπαιδευτικών, 
γονέων και ευρύ κοινό 

Παράλληλα με τις παραπάνω ενέργειες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και δημοσιοποίησης του 
προγράμματος, προβλέπονται οριζόντιες δράσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση, παροχή 
ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής ολόκληρου του δικτύου, του πληθυσμού στόχου και των 
εμπλεκομένων φορέων. Οι ενέργειες υλοποίησης είναι οι ακόλουθες: 

Α. Προσδιορισμός ταυτότητας και σηματοδότησης του Προγράμματος 
Αφορά σχεδιασμό λογοτύπου, καθώς και ηλεκτρονικού φυλλαδίου με συνοπτική περιγραφή των 
στόχων, της μεθοδολογίας και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του προγράμματος. 

Β. Κατασκευή portal    

Αφορά τη κατασκευή, δημιουργία και συντήρηση διαδραστικού portal το οποίο θα αποτελέσει 
βασικό μέσο διευκόλυνσης της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων μερών, ενημέρωσης και 
δημοσιοποίησης της εφαρμογής της παρέμβασης και παροχής ενημέρωσης, συμβουλευτικής και 
ανατροφοδότησης προς τους εκπαιδευτικούς-εκτελεστές της παρέμβασης. Το υλικό της ιστοσελίδας 
θα ανανεώνεται σε συστηματική βάση. 
 
Γ. Παρουσίαση προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα    
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία παρουσίασης του προγράμματος στα κοινωνικά 
δίκτυα (facebook, twitter, you tube) με σκοπό την επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με τα κοινά – 
στόχος. 
 
Δ. Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογών 
Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, ο ανάδοχος θα αναλάβει την δημιουργία web εφαρμογών 
(παιχνίδια, διαγωνισμοί) για την κινητοποίηση συμμετοχής της ομάδας στόχου. 
 

Δράση 4:  Υλοποίηση της καθολικής πολυτομεακής παρέμβασης πρόληψης για το κάπνισμα και 
προαγωγής υγείας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

Περιλαμβάνει: 

Υλοποίηση δράσεων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Πληθυσμός Στόχος: Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ΄ 
Τάξη Δημοτικού)  

Υποδράση 4.2: Υλοποίηση δράσεων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Πληθυσμός Στόχος: Α, 
Β, Γ Τάξη Γυμνασίου & Α, Β, Γ, Τάξη Λυκείου)  
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Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο σύμβουλος στο πλαίσιο της Δράσης 4 αφορούν την οργάνωση και 
υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων μερών για την υλοποίηση της πολυτομεακής παρέμβασης στα 
επιλεγμένα σχολεία της επικράτειας.  

Ειδικότερα ο σύμβουλος θα αναλάβει τις ακόλουθες ενέργειες: 

 Οριστικοποίηση σχολικών μονάδων για την υλοποίηση της παρέμβασης σε συνεργασία με 
την Επιστημονική Επιτροπή. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια και dvd) για δασκάλους και 
εκπαιδευτικούς. 

 Αποστολή εγχειριδίων και οποιουδήποτε υποστηρικτικού υλικού αφορά την παρέμβαση στα 
σχολεία. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή αφισών που θα αναρτηθούν στα σχολεία (hard hitting 
advertisement) και αφισών που θα χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις των δεξιοτήτων 
άρνησης). 

 Αναπαραγωγή 2.100 τμχ εκπαιδευτικού υλικού και 3.000 τμχ οπτικοακουστικού υλικού. 

 Συγκέντρωση συνολικών στοιχείων εφαρμογής της παρέμβασης από τους Υπεύθυνους 
Αγωγής Υγείας ή τους εκπαιδευτικούς. 

 Ενημέρωση και συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή για την κάθε δραστηριότητα και 
πορεία της  παρέμβασης και την επίλυση προβλημάτων.  

 Συνολικός συντονισμός και διαχείριση έργου - Συγκέντρωση όλων των πιθανών ερωτήσεων 
των εκπαιδευτικών, των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας, γονέων κ.λ.π. 

 Προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στα τοπικά ΜΜΕ της περιοχής 
αναφοράς. 

 Επιβράβευση καλών πρακτικών από τα σχολεία της χώρας  

 Συνεχής υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων αγωγής υγείας στην εφαρμογή 
της παρέμβασης 

 
3.2. Παραδοτέα Έργου 

Τα παραδοτέα του έργου έχουν ως εξής: 

Π.2.1: Οργάνωση και διεξαγωγή επιδημιολογικής μελέτης – Έκθεση στατιστικής επεξεργασίας 
αποτελεσμάτων 

Π.2.2: Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια / dvd) για εκπαιδευτικούς 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Π.2.3: Απολογιστικές εκθέσεις από την διοργάνωση δεκατεσσάρων (14) ενημερωτικών ημερίδων 
Π.2.4: Σχεδιασμός λογότυπου και ηλεκτρονικού φυλλαδίου προγράμματος 
Π.2.5: Σχεδιασμός, ανάπτυξη διαδραστικού portal 
Π.2.6: Σχεδιασμός παρουσίασης του προγράμματος στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter, you 

tube) 
Π.2.7: Σχεδιασμός και ανάπτυξη web εφαρμογής  
Π.2.8: Σχεδιασμός τεσσάρων (4) διαφημιστικών σποτ για το κάπνισμα στα σχολεία (1 σποτ για το 

σύνολο του έργου και 1 για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα)  
Π.2.9: Σχεδιασμός και παραγωγή 2.000 αφισών που θα αναρτηθούν στα σχολεία (hard hitting advertisement) & 

αφισών που θα χρησιμοποιηθούν στις συναντήσεις των δεξιοτήτων άρνησης 
Π.2.10: Μηνιαίες απολογιστικές εκθέσεις από την υλοποίηση του προγράμματος αγωγής υγείας στα 

σχολεία 
Π.2.11: Απολογιστική έκθεση έργου συμβούλου. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής 

1.1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
συμπράξεις αυτών (συνεταιρισμοί, ενώσεις και κοινοπραξίες), που 
δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου που λειτουργούν νόμιμα 
στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη 
Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που 
καθορίζονται στις παραγράφους 1.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και 1.3  Ελάχιστες 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής.  

Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για 

την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το Έργο κατακυρωθεί 

σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει 

αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να 

περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται 

να το πράξει. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε 

περισσότερες από μία προσφορές για την υλοποίηση του έργου. 

 
1.1.2. Δεν γίνονται δεκτοί: 

(α) Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα & αμετάκλητα για ένα από τα παρακάτω αδικήματα 
(παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007): 

i. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

ii. δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου, 

iii. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

iv. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες. 

v. αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και διαγωγής. 

(β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή 
Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις. 
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(γ) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με 
απόφαση του αρμόδιου υπουργείου. 

(δ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 
παραπάνω κυρώσεις εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

(ε) Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

(ζ) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1.2 Δικαιολογητικά Συμμετοχής.  

(η) Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1.3 Ελάχιστες Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

(θ) Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της. 

 
1.2. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

1.2.1. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά: 

α. Φυσικά πρόσωπα 
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 11 του παρόντος Μέρους Β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί 
ποινή αποκλεισμού με την προσφορά. 

ii. Βεβαίωση έναρξης Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και 
τις μεταβολές του. 

β. Τα Νομικά Πρόσωπα 
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 

άρθρο 11 του παρόντος Μέρους Β. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής κατατίθεται επί 
ποινή αποκλεισμού με την προσφορά. 

ii. Νομιμοποιητικά έγγραφα των υποψηφίων αναδόχων, τα οποία πρέπει να είναι νομίμως 
επικυρωμένα. Καταστατικό του νομικού προσώπου και μεταβολές αυτού (όπως 
προκύπτουν από την Ε.τ.Κ. ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται από αρμόδια αρχή), από τα 
οποία να προκύπτει η τρέχουσα κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη 
εκπροσώπησή του. Συγκεκριμένα : 

- Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει : 

(α) ΦΕΚ σύστασης,  

(β) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του,  

(γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί 
όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο 
κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει),  

(δ) Το ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ εκπροσώπησης του νομικού 
προσώπου,  

(ε) Πρακτικό Δ.Σ. περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να 
περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του 
υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που 
δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα 
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού  

(στ) Βεβαίωση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειμένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό 
Πρωτοδικείου (προκειμένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη 
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λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν 
από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

- Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε ή Ε.Ε. πρέπει να προσκομίσει :  

(α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά,  

(β) Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του 
καταστατικού και  

(γ) Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του.  

γ. Συνεταιρισμοί 
i. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 
ii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

δ. Οι ενώσεις και κοινοπραξίες παρόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
i. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο που συμμετέχει 

στην ένωση ή την κοινοπραξία. 
 Η ένωση ή κοινοπραξία παρόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την ένωση ή κοινοπραξία, είτε από 
εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 
απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το μέρος της υπηρεσίας που αναλαμβάνει ο 
καθένας στο σύνολο της προσφοράς. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας ευθύνεται εις 
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της παροχής των υπηρεσιών η 
ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος 
της ένωσης ή κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 
ή κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 
συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

1.2.2. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μέλος ένωσης παρόχων οφείλει εκτός από τα πιο πάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσει και τις ακόλουθες δηλώσεις του άρθρου 8 
του Ν. 1599/86, οι οποίες θα πρέπει να φέρουν τα βασικά στοιχεία του διαγωνισμού 
(αριθμός πρωτοκόλλου και τίτλος). Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία 
εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής: 

i. Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των 
οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα. 

ii. Δήλωση ότι δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου και 
διαγωνισμούς του Δημοσίου στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες 
χώρες. 

iii. Δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή άλλο 
ισοδύναμο οργανισμό ή επαγγελματική ένωση όπου να πιστοποιείται η άσκηση του 
επαγγέλματός του. 

iv. Δήλωση ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για απόφαση του I.IΒ.E.A.A., 
αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού, για λόγους δημοσίου συμφέροντος. 

v. Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του 
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για 
κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Τα παραπάνω πρέπει να δηλώνονται 
με διακριτές δηλώσεις για καθένα από τους α) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των 
Ο.Ε. και Ε.Ε. β) τους διαχειριστές των Ε.Π.Ε. γ) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των 
Α.Ε. δ)τους νόμιμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

vi. Δήλωση ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
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και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό 
άλλη ανάλογη διαδικασία. 

vii. Δήλωση ότι δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, δεν έχει κηρυχθεί 
έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, δεν έχει τιμωρηθεί με 
αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και δεν 
υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 

viii. Δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. 
ix. Δήλωση ότι είναι ενήμερος ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του και στην οποία 

καταγράφονται όλοι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει εισφορές. 

1.2.3. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 

1.2.4. Δικαιολογητικά, που εκδίδονται σε κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

1.2.5. Εάν στη χώρα που έχει την έδρα της μια συμμετέχουσα επιχείρηση, βεβαιώνεται από 
οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ζητούμενα, με την προσφορά ή μετά την 
αξιολόγηση, έγγραφα, τότε ο συμμετέχων καταθέτει υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου, σχετικά με τις νομικές 
καταστάσεις που περιγράφουν τα πιστοποιητικά ή έγγραφα των παρ. 1.2 και 9.1 του 
παρόντος Μέρους Β. Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να 
αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συμβολαιογράφου και συνοδεύεται από πιστοποίηση αυτών. Στην ένορκη 
βεβαίωση ή την δήλωση δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα 
ζητούμενα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο (φυσικό ή 
νομικό) οι νομικές καταστάσεις που συνιστούν κώλυμα για την συμμετοχή του σε 
δημόσιους διαγωνισμούς και την ανάθεση σε αυτό δημοσίων συμβάσεων.  

 
1.3. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής 

 Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή 
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, στο Διαγωνισμό : 

1.3.1. Να διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία 
στην υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας. Συγκεκριμένα: (Α) απαιτείται να έχει 
συμμετάσχει κατά την τελευταία 3ετία (2009–2012) σε ένα (1) τουλάχιστον έργο, το οποίο 
εκτελέσθηκε σε δύο τουλάχιστον Περιφέρειες της χώρας και σχετίζεται με τον συντονισμό 
και διαχείριση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες. Το έργο αυτό πρέπει 
να πιστοποιείται (όπως ορίζεται παρακάτω για τον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα) ότι έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς. (Β) Η συνολική συμβατική αξία των αντίστοιχων έργων 
(υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες) στα οποία έχει 
συμμετάσχει κατά την τελευταία τριετία (2009-2012) πρέπει να είναι ίση  ή μεγαλύτερη του 
50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής), Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο 
Υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη (2009–2012) και ικανοποιούν την 
παραπάνω προϋπόθεση. Ο Πίνακας έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το 
ακόλουθο Υπόδειγμα : 

Α/Α ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΦΑΣΗ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟ 
(προϋπολογισμός) 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
(τύπος & 
ημερομηνία) 
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Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής που 
συντάσσεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.  

Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου, και όχι η 
σχετική Σύμβαση Έργου. 

Όπου  
- «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη 
- «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ» : πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο 

παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη, δήλωση υποψηφίου 
Αναδόχου. 

Τουλάχιστον το ολοκληρωμένο έργο του εδαφίου (Α), που θα αναφέρει ο υποψήφιος ως 
εμπειρία, θα πρέπει να παρουσιαστεί αναλυτικά. 

Ένα έργο τεκμηριώνεται ως ολοκληρωμένο επιτυχώς με την προσκόμιση σχετικών 
στοιχείων όπως πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής ή  / και των αποφάσεων έγκρισης 
αυτών που εκδίδονται από τα αρμόδια όργανα (π.χ Δ.Σ) ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
Σε περίπτωση έργων για τα οποία στην ολοκλήρωσή τους δεν εκδίδεται πρωτόκολλο 
παραλαβής, όπως έργα εξωτερικού ή ιδιωτών, η ολοκλήρωση μπορεί να πιστοποιηθεί με 
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που θα φέρει γνήσιο υπογραφής. 

 

 
1.3.2. Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για να φέρει σε πέρας το 

Έργο. Συγκεκριμένα η ομάδα έργου θα πρέπει να αποτελείται από: 
 

A. Υπεύθυνο Έργου ο οποίος να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
στο τομέα οργάνωσης και διοίκησης.  

 
B.  Έναν (1) Ειδικό Σύμβουλο που να διαθέτει 5ετή τουλάχιστον επαγγελματική 

εμπειρία σε θέματα Αγωγής Υγείας 

 
C. Ικανό αριθμό στελεχών κατά την κρίση του αναδόχου που να συμπληρώνει 

αριθμητικά και σε εμπειρία την ομάδα έργου ώστε να υλοποιηθούν όλες οι 
απαραίτητες υπηρεσίες.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση 
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα 
ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 
i. Πίνακα των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα 

Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Εταιρεία (σε περίπτωση 
Ένωσης / Κοινοπραξίας) 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

     

ii. Πίνακας των στελεχών των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν 
στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α 
Επωνυμία Εταιρείας 
Υπεργολάβου 

Ονοματεπώνυμο Μέλους 
Ομάδας Έργου 

Ρόλος στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

     

 
iii. Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην 

Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Ανθρωπομήνες 

    



 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.   115 27   Αθήνα  
 Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545 

Σελίδα 19 από 60 

 
iv. Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου (σύμφωνα με το Υπόδειγμα 

του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας). 

 
v. Όταν οι Προσφέροντες προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τρίτους, (υπεργολάβους ή/ και 

εξωτερικούς συνεργάτες,) για την υλοποίηση μέρους του έργου, πρέπει να καταθέσουν 
κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία των υπεργολάβων και των εξωτερικών συνεργατών 
που θα χρησιμοποιήσουν καθώς και τα αντίστοιχα μέρη του έργου που πρόκειται να 
υλοποιήσουν. Επιπρόσθετα πρέπει να καταθέσουν δηλώσεις συνεργασίας, των 
νομίμων εκπροσώπων των υπεργολάβων ή/ και των εξωτερικών συνεργατών με τις 
οποίες θα δηλώνουν ότι αποδέχονται την εκτέλεση του μέρους του έργου σε περίπτωση 
Κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στον Προσφέροντα. Η εν λόγω 
κατάσταση θα πρέπει να έχει την εξής μορφή:  

 

Περιγραφή Τμήματος που προτίθεται ο 
υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε 
Υπεργολάβο/ εξωτερικό συνεργάτη 

Επωνυμία Υπεργολάβου/ 
Εξωτερικού συνεργάτη 

Ημερομηνία 
Δήλωσης 
Συνεργασίας 

   

   

 

 

1.3.3. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος, πρέπει να διαθέτει οργάνωση, δομή και μέσα, με τα οποία να 
είναι ικανός, να αντεπεξέλθει πλήρως, άρτια και ολοκληρωμένα, στις απαιτήσεις του υπό 
ανάθεση Έργου. Να δοθεί αναλυτική παρουσίαση των κάτωθι χαρακτηριστικών του 
υποψήφιου Αναδόχου : 

 επιχειρηματική δομή, συνεργασίες κ.λ.π.  

 τομείς δραστηριότητας  

 προσφερόμενες υπηρεσίες  

 μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί  
 

 

1.3.4. Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων 
μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του υπό 
ανάθεση Έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο συνολικός  κύκλος 
εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται, θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, 
σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, 
υποβάλλει: 

i. Ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, σε περίπτωση που 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το 
χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης). 
ή 

ii. Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση που δεν 
υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το 
χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης θα αφορά τις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος 
έτους οικονομικές χρήσεις). 
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iii. Δήλωση περί του κύκλου των εργασιών που αφορούν στην εκτέλεση «έργων» 
αντίστοιχων (υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες) προς 
το αντικείμενο της προκήρυξης (εφόσον υπάρχει δυνατότητα σε σχέση με το χρόνο 
λειτουργίας της επιχείρησης θα αφορά τις τρεις προηγούμενες του τρέχοντος έτους 
οικονομικές χρήσεις). 

1.3.5. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό είναι απαραίτητο να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με 
τα ισχύοντα ευρωπαϊκά (EN) ή διεθνή πρότυπα σε τομείς αντίστοιχους με τις υπό 
υλοποίηση δράσεις. Τα ανάλογα πιστοποιητικά πρέπει να συμπεριληφθούν στο Φάκελο 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής. 

1.3.6. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων δύναται να 
ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης. 

1.3.7. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων 
τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του συνημμένα στο 
φάκελο προσφοράς έως την κατάθεση αυτού ή και μόνο, κατ’ απαίτηση διευκρίνισης της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων έπειτα από την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ΜΕΡΟΣ Β΄, Άρθρο 3.7). 

1.3.8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία: 
- τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να 

υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση / Κοινοπραξία  

- επιτρέπεται η μερική κάλυψη των προϋποθέσεων από τα Μέλη της, αρκεί όμως 
συνολικά να καλύπτονται όλες. 

1.3.9. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
2.1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για εκατόν είκοσι 

(120) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
2.2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από 

την λήξη της, κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με εκατόν είκοσι (120) η.η. με 
ταυτόχρονη ανανέωση της εγγυητικής.  

2.3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτεται ως 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 

2.4. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη 
λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3.  

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
3.1. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ορισμένη ημερομηνία και ώρα 
δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. 

3.2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την Προσφορά τους καταθέτοντάς την αυτοπροσώπως ή με 
ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. 

3.3. Επίσης οι Προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: 
«Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού του Εφεσίου 4, 115 27 
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Αθήνα για την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων» και με τις 
ενδείξεις που αναφέρονται παρακάτω στην §3.7 μέχρι την καθορισμένη ημέρα και ώρα. Δεν θα 
ληφθούν υπόψη Προσφορές που, είτε ταχυδρομήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία 
και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά περιήλθαν με οποιοδήποτε τρόπο στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α 
εκπρόθεσμα. 

3.4. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή της Προσφοράς και η συμμετοχή στο διαγωνισμό έχουν 
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

3.5. Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και πρέπει να 
περιλαμβάνουν όλα όσα καθορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη και αναφέρονται αναλυτικά 
στο ΜΕΡΟΣ Δ΄ «Περιεχόμενα προσφοράς» αυτής. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών 
πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της Διακήρυξης. Οι 
απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.  

3.6. Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, με 
εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που 
μπορεί να είναι σε αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση γλώσσα, κατά προτίμηση στην 
Αγγλική, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα. Η προσφορά πρέπει να είναι 
δακτυλογραφημένη. Σ’ ένα από τα αντίτυπα, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη 
«ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να υπάρχει μονογραφή σε κάθε σελίδα του. Το περιεχόμενο του 
πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο του αντιγράφου, σε περίπτωση ασυμφωνίας αυτών.  

3.7. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό. 
γ) Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και ο πλήρης τίτλος του έργου. 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

3.8. Όλοι οι επιμέρους φάκελοι αναγράφουν την επωνυμία και διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, φαξ 
και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψήφιου Ανάδοχου, τον τίτλο του 
Διαγωνισμού και τον τίτλο του φακέλου. 

3.9. Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

3.10. Μετά την κατάθεση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της 
διακήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων έχει όμως το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, μέσω του 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., να ζητήσει από τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό την παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον συμμετέχοντα και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις των 
υποψηφίων πρέπει να δίνονται γραπτά εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα 
αποστολής της σχετικής αίτησης. 

3.11. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να φέρουν ξυσίματα, 
σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ. Εάν υπάρχει στην Προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι 
διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η 
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων προσυπογράφει το 
ανακεφαλαιωτικό φύλλο με τις τυχόν διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόμενο πρακτικό, 
ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι προϋπήρχαν της ημερομηνίας αποσφράγισης.  

3.12. Με την υποβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απολύτως 
ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, των πηγών 
προέλευσης των πάσης φύσης υλικών, ειδών εξοπλισμού κλπ. και ότι έχει μελετήσει όλα τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο Διαγωνισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 4.  

ΤΙΜΕΣ 
4.1. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί επί ποινή απόρριψης, σε ευρώ. Στην τιμή θα 

περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα υπηρεσίες και όλες οι τυχόν υπέρ 
τρίτων κρατήσεις και επιβαρύνσεις εκτός από τον Φ.Π.Α. Τα οποιαδήποτε προσφερόμενα 
παρελκόμενα που αναγράφονται στην τεχνική προσφορά, δεν επιβαρύνουν επιπλέον την τελική 
τιμή, αλλά περιλαμβάνονται σε αυτή. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για την 
σύγκριση των προσφορών. 

4.2. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό με το 
οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται 
εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. 

4.3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στους 
Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς για κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά 
την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε 
επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. 

4.4. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται 
ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. 

4.5. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, 
υπερισχύει η τιμή μονάδος. 

4.6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
4.7. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ύστερα από γνωμοδότηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. . 

4.8. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. 
Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 
δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 
υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

4.9. Για την ανάλυση των τιμών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι 
να συμπληρώσουν τους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (ΜΕΡΟΣ Δ΄/Άρθρο 3). 

4.10. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές και συγκεκριμένα 
μικρότερη του 85% της προϋπολογισθείσας αξίας του έργου, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι 
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον 
υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55 της Οδηγίας 2004/18. Εάν και μετά την παροχή της 
ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά 
θα απορρίπτεται. 

 

ΑΡΘΡΟ 5.  

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΙΜΩΝ 
5.1. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, η οποία ορίζεται κατ’ 
εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α με απόφαση του Προέδρου του και 
έχει γνωμοδοτικό ρόλο, εισηγούμενη σχετικά σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

5.2. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 
και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους 
προσφέροντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους το επιθυμούν. 
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5.3. Η έναρξη των διαδικασιών του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων με την αποσφράγιση των προσφορών την 
ορισμένη ημερομηνία και ώρα στα γραφεία του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, τα οποία βρίσκονται επί της οδού 
Σωρανού του Εφεσίου 4, με ΤΚ 115-27 νοτίως του Π.Γ. Nοσοκομείου Ν.Θ.Α. «H ΣΩTHPIA» στην 
Αθήνα,  (τηλ. 210 659 7000 για οδηγίες πρόσβασης και φαξ 210 659 7547/7545). 

5.4. Αρχικά αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και στη συνέχεια με τη σειρά οι υποφάκελοι που 
επισημαίνονται με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα 
περιεχόμενα των οποίων μονογράφονται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και 
Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων ανά φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και αφού σφραγιστούν, 
φυλάσσονται με ευθύνη της Επιτροπής. 

5.5. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων ελέγχει μόνο την εγγυητική επιστολή συμμετοχής και δεν είναι υποχρεωμένη να 
ελέγξει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους, προς τους όρους 
της διακήρυξης. 

5.6. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού όπου αναφέρονται οι προσφορές και τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά και οι περιεχόμενοι στους κυρίως φακέλους υποφάκελοι. 

5.7. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο 
των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των αντίστοιχων εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. 
Όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των 
άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 
ειδοποίησή τους από την  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. 

5.8. Σε περίπτωση που με την προσφορά έχουν υποβληθεί στοιχεία και πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα 
συμφέροντα του υποβάλλοντος την προσφορά, τότε ο ίδιος οφείλει να εσωκλείσει σε ιδιαίτερο 
φάκελο τα σχετικά έγγραφα, να σημειώσει επ’ αυτού την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού 
χαρακτήρα» και να ενημερώσει την  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Οι πληροφορίες 
εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να αναφέρονται συνοπτικά χωρίς να δίνονται στοιχεία σε 
έγγραφα της κυρίως προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση 
αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού 
χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά 
ζητήματα της επιχείρησης του συμμετέχοντος. 

5.9. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων  
προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
αξιολόγηση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής (χρηματοοικονομική και τεχνική 
επάρκεια). Αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που 
περιγράφονται στο άρθρο 1, παρ. 2 (Μέρος Β). Με την ολοκλήρωση του ελέγχου η Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων συντάσσει πρακτικό στο οποίο 
εισηγείται ποιες από τις προσφορές θα γίνουν δεκτές στο επόμενο στάδιο και ποιες θα 
απορριφθούν αναφέροντας τους λόγους απόρριψης. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού 
κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες. 

5.10. Σε κλειστές επίσης συνεδριάσεις η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων α) αξιολογεί εάν οι υποβληθείσες τεχνικές προσφορές ανταποκρίνονται στις 
ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης (όρους και προδιαγραφές) για τις ζητούμενες 
υπηρεσίες και προϊόντα και β) βαθμολογεί τις τεχνικές προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές 
σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τον τρόπο βαθμολόγησης του Μέρους Γ της 
προκήρυξης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών 
καταγράφονται σε πρακτικό με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται και τεκμηριώνει την αποδοχή ή 
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απόρριψη προσφορών καθώς και τις δοθείσες βαθμολογίες. Ακριβές αντίγραφο του πρακτικού 
κοινοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους συμμετέχοντες. 

5.11. Οι υποφάκελοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα αποσφραγισθούν μετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών σε τόπο και χρόνο 
(ημερομηνία και ώρα) που θα γνωστοποιηθεί με σχετική έγγραφη πρόσκληση προς στους 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. 

5.12. Στην ως άνω συνεδρίασή της η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων θα προβεί στην ανακοίνωση των οικονομικών προσφορών που έγιναν 
αποδεκτές κατά τα προηγούμενα στάδια και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Γ στον 
υπολογισμό του συντελεστή Λi κάθε προσφοράς και στην κατάταξη των προσφορών από την 
πλέον συμφέρουσα προς την λιγότερο συμφέρουσα. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
για όσες προσφορές έχουν απορριφθεί δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 
συμμετέχοντες. 

5.13. Η  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων συντάσσει πρακτικό 
με την τελική κατάταξη των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό και εισηγείται 
σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (είτε την έγκριση της κατάταξης των 
συμμετεχόντων, είτε την αποστολή αιτήματος για παροχή διευκρινίσεων επί τυχόν ιδιαιτέρως 
χαμηλών οικονομικών προσφορών). 

5.14. Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών, ο προσφέρων στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, 
τα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 9 (Μέρος Β). 

5.15. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της 
ως άνω προθεσμίας στην  Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από της παραλαβής του 
φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον υποψήφιο ανάδοχο, ορίζοντας την ημερομηνία, την 
ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών (η οποία δεν 
μπορεί να ορισθεί σε χρόνο μεγαλύτερο των τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών). Η ανακοίνωση 
αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν 
αποσφραγιστεί, οι οποίοι και μόνο δικαιούνται να παρευρίσκονται στην διαδικασία 
αποσφράγισης και ελέγχου των δικαιολογητικών και να λάβουν γνώση αυτών, είτε κατά την 
συνεδρίαση της  Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, είτε 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των 
δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στο Τμήμα Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

5.16. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών, η  Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων προβαίνει στη σύνταξη του σχετικού πρακτικού 
το οποίο θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για έγκριση. 

5.17. Σύμφωνα με παρ. 13 που προστέθηκε στο άρθρο 25 του νόμου Ν.3614/2007 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 267 / 
03-12-2007) «Διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 – 2013», με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
Α΄ του φύλλου 237/05-12-2012 της Ε. τ. Κ, για τα αποτελέσματα του σταδίου του ελέγχου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς θα 
εκδοθεί μια και μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. και ομοίως για τα 
αποτελέσματα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς και του σταδίου του 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου θα εκδοθεί μια και 
μόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 
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ΑΡΘΡΟ 6.  
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

6.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ’ αυτόν και της 
νομιμότητας διενέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση, η οποία 
υποβάλλεται εγγράφως, ως εξής: 
6.1.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α μέσα στο μισό του χρονικού 

διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ημερομηνίες της δημοσίευσης και η ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών 
που εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α και η σχετική απόφαση εκδίδεται 
το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε 
περίπτωση ενστάσεως κατά τεχνικών όρων και προδιαγραφών της διακήρυξης η 
Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών δύναται να ζητήσει τη 
γνώμη του υπευθύνου του έργου. Η απόφαση κοινοποιείται αμέσως στους ενιστάμενους 
με τηλεομοιοτυπία και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

6.1.2. Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ως προς την διαδικασία 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών ή της συμμετοχής υποψηφίου σ’ αυτόν, 
προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α κατά την διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού μέχρι και την επομένη 
εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών που εισηγείται προς το Δ.Σ. του 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η ένσταση κατά της συμμετοχής 
υποψηφίου στον διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά και σ’ αυτόν κατά του οποίου 
στρέφεται. 

6.1.3. Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
προς το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου ο 
διαγωνιζόμενος έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής 
ή της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων. Η ένσταση 
εξετάζεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προδικαστικών Προσφυγών και 
η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ως 
άνω προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

6.2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν γίνονται δεκτές. 
6.3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται στον ενιστάμενο καθώς και στους 

συμμετέχοντες κατά των οποίων στρέφονται. 
6.4. Οι διατάξεις του κανονισμού προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α (φεκ 1983/Β΄/1999) και του κανονισμού 

προμηθειών του δημοσίου (πδ 118/2007) για ρύθμιση διαφορών που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου 3886/2010 δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 αυτού. 

6.5. Κάθε ενδιαφερόμενος και κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει παράλληλα την 
προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3886/2010, κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικά στην περίπτωση προσφυγής κατά των όρων της διακήρυξης 
εφαρμόζεται η προθεσμία της παρ. 6.1.1. 

 
ΑΡΘΡΟ 7.  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
7.1. Στο διαγωνισμό δε γίνονται δεκτές αντιπροσφορές – εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
7.2. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 
περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 
προτάσεων αυτών. 



 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.   115 27   Αθήνα  
 Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545 

Σελίδα 26 από 60 

7.3. Η προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την 
ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, 
τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί 
προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8.  

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
8.1. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μπορεί να ακυρωθεί από το Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.: 

8.1.1. για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του 
διαγωνισμού. 

8.1.2. εάν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό. 
8.1.3. εάν κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων, ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 
ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων, προς αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 

8.1.4. εάν λήξει η ισχύς των προσφορών και δεν δοθούν από τους διαγωνιζόμενους οι 
απαιτούμενες παρατάσεις. 

8.2. Σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού, οι συμμετάσχοντες σ’ αυτόν δεν θα έχουν το 
δικαίωμα αποζημιώσεως για οποιονδήποτε λόγο. 

8.3. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων με γνωμοδότησή της 
μπορεί να προτείνει: 
8.3.1. Την κατακύρωση μέρους του φυσικού αντικειμένου. Στην περίπτωση αυτή η προτεινόμενη 

μείωση του φυσικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του προκηρυχθέντος 
στον διαγωνισμό. Για μείωση μεγαλύτερη του ως άνω ποσοστού απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του υποψηφίου αναδόχου. 

8.3.2. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 
μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, με κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση, υπό 
τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. 

8.3.3. Τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, με κατάλληλη και επαρκή τεκμηρίωση, υπό τις προϋποθέσεις της 
κείμενης νομοθεσίας. 

8.3.4. Τη ματαίωση του έργου. 
8.4. Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων μπορεί να ματαιώσει αιτιολογημένα τον 
διαγωνισμό, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες σε αυτόν να δικαιούται οποιασδήποτε 
αποζημίωσης. 

8.5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 8, 26 
και 27 του Κεφαλαίου Β΄ του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., με την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται οι διατάξεις της οδηγίας 18/2004 (άρθρα 24 και 25 του προεδρικού διατάγματος 
60/2007). 

 

ΑΡΘΡΟ 9.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
9.1. Πριν την κατακύρωση ο ανάδοχος που έχει αναδειχθεί, μέσα από τις διαδικασίες του 

διαγωνισμού και σε προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών αφότου έχει ειδοποιηθεί και 
προσκληθεί προς τούτο, θα καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά: 
i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους (για αλλοδαπά φυσικά και νομικά 
πρόσωπα), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από την κοινοποίηση της 
ειδοποίησης για την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
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αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του 
προεδρικού διατάγματος 60/2007 (παρ. 1 του άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18), για κάποιο 
από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
Το ποινικό μητρώο αφορά τόσο στα φυσικά πρόσωπα – ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων 
όσο και στα φυσικά πρόσωπα που νομίμως εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή 
τους τα νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα : α) ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και 
Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. δ) οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου. 

ii. Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 
τελευταίου εξαμήνου από την κοινοποίηση της ειδοποίησης για την υποβολή του, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας αρχής ή 
συμβολαιογράφου ή, αν στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, στην οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος του υποψηφίου 
Αναδόχου θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο 
υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταβάλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν 
προσωπικό. 

iv. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από τα οποία να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά σε όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των 
εργοδοτών, σε όποιο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και αν είναι ασφαλισμένοι και όχι 
μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). 

v. Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υποβάλει τον Φάκελο 
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. 

9.2. Σε περίπτωση συνεταιρισμού, εκτός από τα παραπάνω προσκομίζονται : 
i. Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του υποψήφιου 

Αναδόχου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων δημοσιότητας για τη 
σύσταση του υποψήφιου Αναδόχου, την τροποποίηση του καταστατικού του και τον 
διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

ii. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόμιμα. 
9.3. Σε περίπτωση ένωσης,  προσκομίζονται : 

i. Όλα τα δικαιολογητικά της §9.1 για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας. 
ii. Να περιέχεται πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας από 

το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους: 

- στην Ένωση/ Κοινοπραξία, και 

- στο Διαγωνισμό. 
iii. Να περιέχεται συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας όπου : 

- να συστήνεται η Ένωση/ Κοινοπραξία  

- να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το μέρος του Έργου που 
αναλαμβάνει κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

- να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των 
Μελών της Ένωσης/ Κοινοπραξίας (leader) 
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- να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και των μελών της για 
τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης / 
Κοινοπραξίας και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. 

9.4. Σε περίπτωση ελλήνων πολιτών εγκατεστημένων στο εξωτερικό ή αλλοδαπών τα πιστοποιητικά 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία πτώχευσης καθώς και οι βεβαιώσεις ενημερότητας 
φορολογικής και ασφαλιστικής εκδίδονται με βάση, την ισχύουσα στην χώρα εγκατάστασης, 
νομοθεσία. 

9.5. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

9.6. Εάν ο ανάδοχος δεν προσκομίσει προσηκόντως και εμπροθέσμως τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
θα κηρυχθεί υποχρεωτικά έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. η εγγύηση 
συμμετοχής του, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

9.7. Στον συμμετέχοντα στον οποίο, μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, θα γίνει κατακύρωση του 
διαγωνισμού, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει το είδος, την ποσότητα και 
την τιμή των υπηρεσιών που κατακυρώθηκαν. Μετά την ως άνω έγκριση, ο ανάδοχος θα κληθεί 
και είναι υποχρεωμένος να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. για την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. 

9.8. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί 
έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

9.9. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση μέσα στην πάρα πάνω προθεσμία, 
μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. η εγγύηση συμμετοχής 
του, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 

 

ΑΡΘΡΟ 10.  

ΣΥΜΒΑΣΗ 
10.1. Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) αντίγραφα. 
10.2. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία  των υπηρεσιών που ανατέθηκαν και τουλάχιστον 

τα εξής: 
i. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης 
ii. Τα συμβαλλόμενα μέρη 
iii. Περιγραφή των παρεχομένων υπηρεσιών 
iv. Την τιμή των υπηρεσιών 
v. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών 
vi. Τις τεχνικές προδιαγραφές των υπηρεσιών 
vii. Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
viii. Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
ix. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
x. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 

10.3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου επί του οποίου τούτο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών, πλην όμως σύμφωνα με πάγια νομολογία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου η διακήρυξη του διαγωνισμού έχει χαραχτήρα κανονιστικής διοικητικής πράξης και 
δεσμεύει με τους όρους τους οποίους περιέχει τόσο το Δημόσιο ή το ΝΠΔΔ, που διενεργεί το 
διαγωνισμό, όσο και τους διαγωνιζόμενους. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της 
διακήρυξης, είτε κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού είτε κατά τη συνομολόγηση της 
συμβάσεως που καταρτίζεται μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της σύμβασης. Οι όροι της σύμβασης οφείλουν να αντανακλούν την απόφαση 
ένταξης, τα τεχνικά δελτία και τα τεύχη δημοπράτησης. 
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10.4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, έπειτα από γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου και υποχρεωτική έγκριση 
της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

10.5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται από το ΙΙΒΕΑΑ να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική 
μορφή, ούτε κατά τη φάση υποβολής Προσφοράς, ούτε στην περίπτωση που του ανατεθεί το 
Έργο. 

10.6. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου σε Ένωση/ Κοινοπραξία, κάθε Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους εκτέλεσης της 
Σύμβασης. 

10.7. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ 
Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε εάν οι συμβατικοί όροι μπορούν 
να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση 
εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια 
τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη 
θα εξετασθεί από το ΙΙΒΕΑΑ. που θα αποφασίσει σχετικά. Εάν το ΙΙΒΕΑΑ αποφασίσει ότι τα 
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε αυτά 
οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ με προσόντα αντίστοιχα του Μέλους που 
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, πρέπει να 
εγκριθεί από το ΙΙΒΕΑΑ. 

10.8. Σχέδιο της σύμβασης παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
11.1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το 
δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

11.2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί σύμβαση – το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει 
υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η 
απαίτηση (κύρια οφειλή). 

11.3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ιδίως : 
α) Την ημερομηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
δ) Τον αριθμό εγγύησης. 
ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
ζ) Τους όρους ότι: 

i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης της διζήσεως. 

ii) το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το 
Διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από 
απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

iii) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο βαρύνει πάντοτε τον εγγυητή. 
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iv) ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο του τμήματος προμηθειών μετά από εισήγηση της 
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων, που θα 
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με Φ.Π.Α., δηλαδή 32.914,80 ευρώ.  

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 
i. Την σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει 

τουλάχιστον επί δύο μήνες μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς). 

γ.  Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 
i. Ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό με 

μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 
ii. Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης 
iii. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
iv. Η ημερομηνία έκδοσής της 
v. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

δ. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων, 
μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. 

Η εγγύηση πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το αντίστοιχο υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας. 

 

Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

α. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό, στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να 
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 
i. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο του έργου. Η εγγύηση της 
καλής εκτέλεσης δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 

Γ. Εγγύηση προκαταβολής 

Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 και τα 
ακόλουθα: 

i. Τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
ii. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης 

πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο του έργου. Η εγγύηση 
προκαταβολής δύναται να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου. 
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11.4. Όλα τα έξοδα κατάπτωσης εγγυητικών βαρύνουν τον εγγυητή. 
11.5. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά συμμετέχοντα στον οποίο ανατέθηκε σύμβαση, 

επιστρέφεται με την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων που 
έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης της κατακύρωσης.  

11.6. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης και προκαταβολής, επιστρέφονται μετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων του έργου και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Εφόσον οι παραδόσεις 
γίνουν τμηματικά, οι εγγυήσεις αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην 
αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευση 
των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, απαιτείται προηγούμενη απόφαση της 
υπηρεσίας. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

11.7. Στην περίπτωση ένωσης συμμετεχόντων, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών τη ένωσης. 

11.8. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα αντίστοιχα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι 

της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 12.  

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – ΡΗΤΡΕΣ 
12.1. Ως τόπος παράδοσης των παραδοτέων, ορίζεται κυρίως το κτηριακό συγκρότημα του 

Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α που βρίσκεται νοτίως του Νοσοκομείου «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» στην διεύθυνση Σωρανού 
του Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα. 

12.2. Η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από αρμόδια ΕΠΠΕ του έργου. 
12.3. Οι συμβατικοί χρόνοι παράδοσης των τμημάτων του έργου μπορεί με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α 

να μετατίθενται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν 
αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι 
που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. 

12.4. Σε περίπτωση που τα παραδοτέα παραδοθούν ή αντικατασταθούν, μετά την λήξη του 
συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μετά τη λήξη του χρόνου της 
παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των προβλεπομένων κατά περίπτωση 
κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: 
i. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του 

μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας 
της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

ii. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του 
μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου 
παράτασης, των παραπάνω περιπτώσεων προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται 
ολόκληρη ημέρα. 

iii. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής 
αξίας των ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. 

12.5. Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας 
των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα παραδοτέα, 
που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα, επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των παραδοθέντων 
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εμπροθέσμως, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

12.6. Εφόσον με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να 
παραδώσει παραδοτέα τμήματα του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη 
παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα 
αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει τα ως άνω 
παραδοτέα, ο νέος διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α, ύστερα από την οριστική παραλαβή τους. 

12.7. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης παράδοσης ή 
αντικατάστασης, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε 
πέραν του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο 
ανάδοχος και μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος παράδοσης. 

12.8. Εφ’ όσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 
πρόστιμο, καταλογίζεται εις βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 
υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου, μέχρι την 
παράδοση των αντιστοίχων τμημάτων του έργου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του 
ποσοστού του τόκου υπερημερίας. 

12.9. Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση 
από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

12.10. Σε περίπτωση ένωσης συμμετεχόντων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
13.1. Η πληρωμή της αξίας των παρεχομένων υπηρεσιών θα γίνει σε ευρώ (επιταγή ή τραπεζικό 

έμβασμα) και με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
13.1.1. α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την προσωρινή 

παραλαβή των Παραδοτέων Π.2.4, Π.2.5, Π.2.6, Π.2.9, β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις 
εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 
Παραδοτέου Π.2.3 (7 ημερίδες), γ) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του 
συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2.7 δ) 
Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των Παραδοτέων Π.2.1, Π.2.3 (επιπλέον 7 ημερίδες), Το υπόλοιπο 
είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή των 
παραδοτέων Π.2.8, Π.2.10 και Π.2.11. 

13.1.2. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης έντοκης προκαταβολής μέχρι τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή 
της σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής η οποία 
αποδεσμεύεται με τμηματικές πληρωμές αντίστοιχες προς τα υπόλοιπα τμήματα του 
έργου σύμφωνα με τις πληρωμές της προηγούμενης παραγράφου. 

13.2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στην οικονομική προσφορά τους πρέπει να επιλέξουν ένα 
από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής 

13.3. Σε περίπτωση που στην Προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω τρόπους 
πληρωμής, θεωρείται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται τον τρόπο πληρωμής που θα 
επιλέξει από τους ανωτέρω το ΙΙΒΕΑΑ. 



 

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών  Σωρανού του Εφεσίου 4.   115 27   Αθήνα  
 Τηλ. +30 2 10 6597 000  Fax. +30 2 10 6597 545 

Σελίδα 33 από 60 

13.4. Με την πρώτη πληρωμή ο ανάδοχος θα καταβάλει στο Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. τα έξοδα δημοσίευσης της 
διακήρυξης στον τύπο σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά (τιμολόγια). 

13.5. Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του Έργου κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή (και σωρευτικά δηλ. συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
προκαταβολής) δεν δύναται να υπερβαίνει την προστιθέμενη αξία που αναμένει η Αναθέτουσα 
Αρχή από την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όπως αυτή θα έχει παραληφθεί 
και τεκμηριωθεί στο (νέο ή τροποποιημένο) ορόσημο, παραδοτέο ή άλλο γεγονός στην 
τροποποιημένη σύμβαση. 

13.6. Για τον υπολογισμό των τόκων, σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή, θα 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας 
που θα ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής και μέχρις εξαντλήσεως 
αυτής σε περίπτωση τμηματικών παραλαβών, προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες 
και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι 
την ημερομηνία του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής. Το ποσό των τόκων θα 
συμψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της αξίας κάθε τμηματικής 
παράδοσης. 

13.7. Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση Έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τα ελάχιστα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για 
την πληρωμή είναι τα εξής : 
- Πρωτότυπα τιμολόγια του αναδόχου. 
- Πρωτόκολλα παραλαβής για τις αντίστοιχες φάσεις του έργου (τμηματική πληρωμή). 
- Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 14.  

ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
14.1. Ο επιτυχών του διαγωνισμού που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε, 

να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

14.2. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και 
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
παραδοτέα μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα 
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 της παρούσας. 

14.3. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: 
i. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα τμήματα του έργου δεν παραδόθηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου. 
ii. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

14.4. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης των τμημάτων του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας 
διενέργειας του νέου διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί, πέραν της οποίας ουδεμία 
παράδοση ή αντικατάσταση απορριφθέντων παραδοτέων, γίνεται δεκτή. 

14.5. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 
του ισχύοντος Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις: 
i. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

κατά περίπτωση. 
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ii. Αγορά των υπηρεσιών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους που 
είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 
αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν 
πραγματοποιείται νέα αγορά υπηρεσιών, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση 
αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την 
κρίση του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

iii. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο ή μέρος των 
προμηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.2286/95. Ο 
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του 
αρμόδιου υπουργού. 

iv. Καταλογισμός στον ανάδοχο ποσού ίσου με το 10% της αξίας των παραδοτέων για τα 
οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα να τα παραδώσει μέχρι την 
προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν τελικά 
έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 13 της παρούσας. 

v. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 
σύμβαση ανάδοχο, είτε από ποσό που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού 
από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 
γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημέρα δε αυτή και μέχρι της 
επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

14.6. Σε περίπτωση που η αγορά των υπηρεσιών σε βάρος έκπτωτου αναδόχου γίνεται με 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του 
διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την 
τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 15.  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του 
πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του Αναδόχου. 

15.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 
γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και 
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός 
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός 
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο 
άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 16.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
16.1. Περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται από τους όρους της διακήρυξης θα διέπονται από τις 

διατάξεις του Π.Δ 118/2007 και της Κ.Υ.Α., υπ. αρ. Β1/597/18-10-1999. Σε κάθε περίπτωση 
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τόσο οι όροι της διακήρυξης όσο και της ως άνω Κ.Υ.Α. ισχύουν κατά το μέρος που αυτές δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (Π.Δ. 60/2007, Α΄ 64). 

16.2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε 
βάρος του, να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 30 ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 17.  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

17.1. Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 
καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 
Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΙΒΕΑΑ, που 
μπορούν να τα διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη 
προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα.  

17.2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΙΙΒΕΑΑ κατά 
τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα 
παραδοθούν στο ΙΙΒΕΑΑ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε 
περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / 
διαχείρισή τους. 

17.3. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται 
από τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στο ΙΙΒΕΑΑ οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι 
επί του Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του 
λογισμικού με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης 
στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς 
άδεια του Αναδόχου, η οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής 
της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι το ΙΙΒΕΑΑ ως Δικαιούχος αναφέρεται ως συναποδέκτης των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τον Ανάδοχο του Έργου ώστε να καλυφθεί η 
περίοδος μέχρι την οποία το Έργο (και τα συναφή δικαιώματα) αποδίδεται στο Φορέα με 
βάση τα αναφερόμενα στην Προγραμματική Συμφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 18.  

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

18.1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
18.2. Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση 

κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την 
ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους 
κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

18.3. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία 
τριών μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής 
νομοθεσίας και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήριο, για την κατακύρωση του διαγωνισμού, την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Για την επιλογή της Προσφοράς με 
τη συμφερότερη τιμή η Επιτροπή  Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων θα προβεί στα παρακάτω: 

 Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. 

 Αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών (εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις των παραγράφων 
1.1  και 1.3 του άρθρου 1 του Μέρους Β της Διακήρυξης), για όσες προσφορές δεν έχουν 
απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών. 

Η τεχνική αξιολόγηση θα γίνει με βάση την τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων και τα 
λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο της προσφοράς τους, σε σχέση με τα 
ζητούμενα  από τη διακήρυξη. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων αξιολογεί το κατά πόσον οι Προσφορές των υποψηφίων Αναδόχων 
πληρούν τους όρους και προδιαγραφές που αναφέρονται στη διακήρυξη και τεκμηριώνεται 
επαρκώς και πλήρως η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. 
Θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

i. Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής Προσφοράς - Κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου. 

ii. Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου Διασφάλιση ποιότητας 
παρεχόμενων υπηρεσιών από τον Ανάδοχο. 

iii. Καταλληλότητα της περιγραφής, ανάλυσης και εξειδίκευσης των φάσεων, των επιμέρους 
δραστηριοτήτων και των παραδοτέων του έργου, χρονοδιάγραμμα εργασιών 
υλοποίησης. 

iv. Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου 
v. Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών της ομάδας.  
vi. Βαθμός εμπλοκής και συνολική απασχόληση των μελών της ομάδας. 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης, κατατάσσονται σε δύο ομάδες και ορίζονται 
συντελεστές βαρύτητας, ως εξής :  

Κριτήρια αξιολόγησης & συντελεστές βαρύτητας 

α/α Κριτήρια αξιολόγησης 
Συντελεστής 

βαρύτητας (%) 

Α. Μεθοδολογική Προσέγγιση Έργου 70% 

Α.1 Σαφήνεια και πληρότητα της δομής της τεχνικής Προσφοράς 
- Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου. 

15% 

Α.2 Προτεινόμενη Μεθοδολογία για την υλοποίηση του έργου 
Διασφάλιση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών από τον 
Ανάδοχο. 

15% 

Α.3 Καταλληλότητα της περιγραφής, ανάλυσης και εξειδίκευσης 
των φάσεων, των επιμέρους δραστηριοτήτων και των 
παραδοτέων του έργου, χρονοδιάγραμμα εργασιών 
υλοποίησης. 

40% 
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Β. Ομάδα Έργου  30% 

Β.1 Σχήμα οργάνωσης και διοίκησης έργου 10% 

Β.2 Σαφήνεια αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των μελών της 
ομάδας.  

10% 

Β.3 Βαθμός εμπλοκής και συνολική απασχόληση των μελών της 
ομάδας 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι 100 για την περίπτωση ακριβούς κάλυψης των 
απαιτήσεων, και μέχρι 110 εάν υπερκαλύπτει τα αιτούμενα. Η σταθμισμένη βαθμολογία του 
κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη 
βαθμολογία του, το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία, και η συνολική 
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 
των κριτηρίων. 

 

 Αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε 
προηγούμενο στάδιο της αξιολόγησης. 

 

 Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή  Διενέργειας του 
Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό 
Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά του τελικού βαθμού χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο: 

 

Λi = 80* (Βi / Βmax ) + 20 * (Kmin/Ki) 

όπου: 

Βmax  η συνολική βαθμολογία που έλαβε η καλύτερη Τεχνική Προσφορά  

Βi η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i 

Kmin  το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς με τη μικρότερη τιμή  

Κi το συνολικό συγκριτικό κόστος της Προσφοράς i  

Λi το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 

 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

 
2. Για την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το συνολικό συγκριτικό 

κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 
3. Ο συντελεστής «Λ» υπολογίζεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 
5. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατίθενται 
μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο που πρέπει να περιέχει τρεις επί μέρους, ανεξάρτητους, 
σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : 
1. Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Σε χωριστό φάκελο προσφοράς τοποθετούνται : 

 όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και οι δηλώσεις του Μέρους Β / Άρθρου 1 / §1.2 και 
1.3,  

 η εγγύηση συμμετοχής και  

 το παραστατικό εκπροσώπησης.  

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι ταξινομημένα μέσα στον Φάκελο με τη σειρά που 
ζητούνται. 

2. Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό 
φάκελο, σφραγισμένο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» όπως προσδιορίζονται στη 
συνέχεια (Άρθρο 1 του παρόντος Μέρους Δ). Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις. 

3. Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, επί ποινή 
απόρριψης, τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο σφραγισμένο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την 
ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 2 του 
παρόντος Μέρους Δ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1.  

Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των οποίων 

περιγράφονται στη συνέχεια. Στον υποφάκελο της τεχνικής προσφοράς, οι Προσφέροντες 

συμπεριλαμβάνουν, επί ποινή αποκλεισμού, υπό μορφή παραρτήματος, τις παρακάτω 

αναφερόμενες πληροφορίες, δηλώσεις ή πιστοποιητικά, με την ίδια σειρά και αρίθμηση: 

Α) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 

Β) Οργάνωση – Διοίκηση του έργου 

Γ) Συμπληρωμένους τους πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές 

Δ) Παράρτημα  – «Υλικό Τεκμηρίωσης» 

 

Α) Πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου 

Η ενότητα πρόταση μεθοδολογίας – προσέγγισης του έργου περιλαμβάνει τα εξής: 

 Αναλυτική περιγραφή του περιβάλλοντος του έργου και τεκμηρίωση της κατανόησης του και των 

απαιτήσεών του εκ μέρους του προσφέροντος.  
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 Αναλυτική περιγραφή της Μεθοδολογίας και του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει 

να υλοποιήσει το Έργο. 

 Περιγραφή κάθε πακέτου εργασιών, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Έργο ορθολογικά, 

επιτυχώς και με το ελάχιστο δυνατό κόστος  

 Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

 Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να 

προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υλοποίηση του Έργου 

και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση 

του Έργου. 

 

Β) Οργάνωση – Διοίκηση του έργου 

(α)  Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της Ομάδας, με σαφή αναφορά στον τρόπο 

οργάνωσης και διοίκησης του έργου.  
 

(β) Συμπληρωμένο τον πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο  περιέχονται τα στοιχεία απασχόλησης 

καθενός από τα προτεινόμενα μέλη της Ομάδας Έργου καθώς και το εύρος εμπλοκής τους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

 

α/α 

 

Εταιρεία Στέλεχος  

Θέση στην 
Ομάδα 

Καθήκοντα 

Χρόνος 
απασχόλησης στο 

έργο σε Α/Μ 
(Ανθρωπομήνες) 

      

      

      

 όπου: 

 Στη στήλη «Εταιρεία» συμπληρώνεται, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, η επωνυμία της 

εταιρείας στην οποία ανήκει το στέλεχος της ομάδας. Σε περίπτωση που το στέλεχος ανήκει 

σε υπεργολάβο, συμπληρώνεται η επωνυμία του υπεργολάβου. Εφόσον το στέλεχος της 

ομάδας είναι εξωτερικός συνεργάτης, συμπληρώνεται η ένδειξη «εξωτερικός συνεργάτης». 

 Στη στήλη «Στέλεχος» συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους 

της ομάδας έργου.  

 Στη στήλη «Θέση στην Ομάδα» συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας. 

 Στη στήλη «Καθήκοντα» αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος 

της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων και βασίζονται στην πρόταση προσέγγισης του 

θέματος. 

 Στη στήλη «Χρόνος απασχόλησης στο έργο» συμπληρώνεται ο σχετικός χρόνος σε 

ανθρωπομήνες. 
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Γ) Επίσης στον φάκελο της Τεχνικής προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται συμπληρωμένοι οι 

πίνακες της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 

 

Δ) Παράρτημα – «Υλικό Τεκμηρίωσης» 

Στο παράρτημα αυτό περιλαμβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες (πχ. αναλυτικές τεχνικές 

περιγραφές, κ.λ.π.) που αφορούν την υλοποίηση του έργου και συμβάλουν στη τεκμηρίωση της 

προσφοράς των υποψηφίων αναδόχων. 

To περιεχόμενο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σε μη 
επανεγγράψιμο οπτικό μέσο / CD, DVD). 

 

ΑΡΘΡΟ 2.  

Οικονομική προσφορά 
2.1. Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση πινάκων της μορφής του παρόντος 

Μέρους Δ΄/Άρθρο 3 και θα υποβληθεί υπογεγραμμένη στον κλειστό φάκελο της οικονομικής 
προσφοράς του διαγωνιζόμενου. Οι τιμές θα πρέπει να γίνεται σαφές ότι περιλαμβάνουν 
ό,τι απαιτείται από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, προς την 
οποία συμμορφώνεται η τεχνική προσφορά των συμμετεχόντων. 

2.2. Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να παραδοθεί εκτός από έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή (σε μη επανεγγράψιμο οπτικό μέσο / CD, DVD). 

2.3. Οι τιμές αυτές δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στην περίπτωση που το 
Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., στα πλαίσια του δικαιώματός του (§5 του άρθρου 8, του Μέρους Β΄), θελήσει να 
προχωρήσει κατά την κατακύρωση του διαγωνισμού στην αυξομείωση των ποσοτήτων των 
ειδών. 
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ΑΡΘΡΟ 
3.  

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πίνακας 1: Υπηρεσίες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανθρωπομήνες 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ 
[€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ      

 

Πίνακας 2: Άλλες δαπάνες  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 

ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

       

       

       

       

       

ΣΥΝΟΛΟ    

 

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] 
ΦΠΑ [€] 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΜΕ ΦΠΑ [€] 

1  Υπηρεσίες (Πίνακας 1)    

2  Άλλες δαπάνες (Πίνακας 2)    

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

  

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527,  
Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας …….. οδός ……. αριθμός … ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  
α)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
β)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
γ)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ……………… 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} 

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό 
του….………….για εκτέλεση του έργου «…………….» συνολικής αξίας..................................., σύμφωνα με τη 
με αριθμό................... Διακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις 

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια 
από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση 
ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527,  
Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης για το έργο 
…………………….. που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο «…………….»συνολικής αξίας 
………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:______________________________________________________ 

Κατάστημα:______________________________________________ 

(Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. – FAX) ____________________________ 

Ημερομηνία Έκδοσης: _____________________________________   

Προς: ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, Σωρανού του Εφεσίου 4, 11527,  
Αθήνα 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ………….. ΕΥΡΩ. 

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας},  

και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., πλέον τόκων για τη λήψη προκαταβολής ποσοστού 
………….. σύμφωνα με τη σύμβαση για το έργο ………………………… που αφορά στο διαγωνισμό της 

…………. με αντικείμενο «…………….»συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... 
Διακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 
ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
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Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία Γέννησης: __ /__ / ____ Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 

Απόκτησης Πτυχίου 

    

    

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ  
(στο προτεινόμενο, από τον Υποψήφιο Ανάδοχο, 

σχήμα διοίκησης Έργου) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

Έργο Εργοδότης Θέση και Καθήκοντα στο Έργο  

Απασχόληση στο Έργο 

Περίοδος 

(από - έως) 
Α/Μ 

 

 

  

 

 

__ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 

 

   __ /__ / ___ 

- 

__ /__ / ___ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την <ημερομηνία)>*, ημέρα <ημέρα)>*, μεταξύ αφενός του Ιδρύματος 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Σωρανού Εφεσίου 4, 

11527 εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο κ. Γρηγόριο Σκαλκέα και στο εξής θα αναφέρεται 

στην παρούσα σύμβαση ως «Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία/η κοινοπραξία/η ένωση 

εταιρειών με την επωνυμία <επωνυμία)>* που εδρεύει στην <ονομασία πόλης (ταχ.δ/νση)>*, 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον <ονοματεπώνυμο>* και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

σύμβαση ως «Ανάδοχος», συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του ανοικτού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή με την <αριθμ.πρωτ.>* 
απόφαση προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με την <αριθμ.πρωτ.>* απόφαση 
κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Καθολική 
Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
Σύμβασης. 

 

 

 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.  

 

1.  ΟΡΙΣΜΟΙ 

Στη Σύμβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα στο παρόν άρθρο. 

Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Ομάδα 

διοίκησης έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου. 

Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των 

τηλεομοιοτυπιών. 

Έργο: «Καθολική Πολυτομεακή Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές 

της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. 

Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ): Ομάδα προσώπων, ορισμένη από την 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των 

υποχρεώσεων, των δικαιωμάτων ή και των εξουσιών που της ανήκουν δυνάμει της Σύμβασης και έχει την 

ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων 

του Έργου.  
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Παραδοτέα: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να 

παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε Ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται 

από την επομένη της πράξης,  ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η 

τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος 

της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. 

Προσφορά: η από <ημερομηνία κατάθεσης> προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση 

του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί. 

Συμβατικό τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «Καθολική Πολυτομεακή 

Παρέμβαση Πρόληψης για το Κάπνισμα και Προαγωγής Υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

Το Έργο θα υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τον τρόπο, τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

περιγράφονται αναλυτικά στη Σύμβαση, στη διακήρυξη του διαγωνισμού και την από ……… προσφορά του 

αναδόχου. 

 

3.  ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κάθε επικοινωνία μεταξύ του Αναδόχου  και της Αναθέτουσας Αρχής γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.  

Στην Ελληνική γλώσσα συντάσσονται επίσης και υποβάλλονται τα έγγραφα Παραδοτέα και όλο το υλικό 

τεκμηρίωσης (π.χ. οδηγίες, εκθέσεις, συστάσεις) που τα συνοδεύει. 

 

4.  ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 

Η Σύμβαση περιλαμβάνει το σύνολο των συμφωνηθέντων μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους όρους και 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου, και κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου. 

Συμπληρωματικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Κατακύρωσης του Έργου στον Ανάδοχο, 

στην Προκήρυξη και στην προσφορά του Αναδόχου.  

 

5.  ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η έγγραφη επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου (Έγγραφα, Διοικητικές εντολές) 

πραγματοποιείται ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή τηλεομοιοτυπικά  ή και ιδιοχείρως, ως 

ακολούθως: 

Για την Αναθέτουσα Αρχή :  

ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα 

ΤΗΛ.  : 210-6597000 – FAX : 210-6597545 
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Για τον Ανάδοχο:   <Επωνυμία. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ.Δ/νση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ταχ.κωδ.. . . . . – ΠΟΛΗ  . . . . . . .Τηλ. . . . . . . . . .   fax  . . . . . . >  

Σε κάθε περίπτωση, ο αποστολέας λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλίσει την παραλαβή του 

Εγγράφου και την απόδειξη της. 

Όποτε στη Σύμβαση γίνεται λόγος για ειδοποίηση, κοινοποίηση, συμφωνία, έγκριση, βεβαίωση, 

πιστοποίηση ή απόφαση, και εφόσον δεν προβλέπεται άλλως, η εν λόγω ειδοποίηση, κοινοποίηση, 

συμφωνία, έγκριση, πιστοποίηση, βεβαίωση ή απόφαση θα είναι γραπτή. 

 

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ 

66..11  Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες που 

προβλέπονται στη Σύμβαση και της ανατίθενται με την απόφαση συγκρότησής της.  

66..22  Η ΕΠΠΕ δεν δικαιούται να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από οποιαδήποτε συμβατική του υποχρέωση, 

εκτός εάν η Σύμβαση ορίζει διαφορετικά. 

66..33  Η ΕΠΠΕ δικαιούται, διατηρώντας σε κάθε περίπτωση την τελική ευθύνη, να εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή την ανάθεση, κατά διαστήματα, σε εκπρόσωπο ή εκπροσώπους της, της άσκησης 

οποιασδήποτε από τις αρμοδιότητές της και την ανάκληση οποτεδήποτε της ανάθεσης αυτή την 

αντικατάσταση εκπροσώπου ή εκπροσώπων. Τόσο η ανάθεση όσο και η ανάκληση ή αντικατάσταση, 

απαιτούν την έκδοση σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής και παράγουν αποτελέσματα μόνο 

μετά την κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών στον Ανάδοχο. 

 

7.  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

77..11  Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του 

Έργου, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με 

τη Σύμβαση, υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε 

συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον 

Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και 

την παράλειψή της στο μέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την 

προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την 

Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.  

77..22  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η ΕΠΠΕ και όλα τα εξουσιοδοτημένα από αυτήν ή την 

Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της εκτέλεσης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους 

κατασκευής ή λειτουργίας του Έργου ή του Αναδόχου. 
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8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

88..11  Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατ’ εξαίρεση ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς 

έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με 

βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.  

88..22  Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις 

κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

 

9. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

99..11  Ο Ανάδοχος, για την υλοποίηση του Έργου, θα χρησιμοποιήσει τους υπεργολάβους που έχει 

προσδιορίσει στην Προσφορά, για το εκεί προσδιοριζόμενο τμήμα. 

99..22  Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. 

99..33  Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των 

υπαλλήλων του. 

99..44  Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 

με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ’ όσον ο νέος υπεργολάβος 

ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και 

εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την 

Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα 

εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των 

κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης.  

99..55  Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και 

κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και 

αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται 

στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό 

διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

99..66  Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, 

χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. 

9.7    Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου και την ακεραιότητα του 

αρχειακού υλικού που περιέρχεται στα χέρια του, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

2.  

 

10. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο Ανάδοχος θα διαθέσει το προσωπικό που απαιτείται για τις ανάγκες, την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

της πορείας υλοποίησης του Έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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11. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

1111..11  Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να παραδίδει στον Ανάδοχο, ατελώς, κάθε έγγραφο, σχέδιο, μελέτη, 

προδιαγραφή και γενικότερα κάθε στοιχείο που έχει στην κατοχή της και δικαιούται να 

γνωστοποιήσει, σχετικό με την εκτέλεση του Έργου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενο αίτημα του 

Αναδόχου. 

1111..22  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιστρέψει όλα τα στοιχεία της ως άνω παραγράφου με την οριστική 

παραλαβή του Έργου ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης. 

 

12. ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

1122..11  Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρέχει στον Ανάδοχο πρόσβαση στους χώρους της κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την φάση υλοποίησης 

του έργου. 

 

13. ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη συνδρομή της Αναθέτουσας Αρχής προκειμένου να διευκολυνθεί στην 

επικοινωνία του με τυχόν εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές ή άλλα πρόσωπα, εφ’ όσον θεωρεί ότι η επικοινωνία 

αυτή απαιτείται για να τον υποβοηθήσει στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του. 

 

 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.  

 

14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.  

 

15. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό  .................  

εγγυητική επιστολή της ..................., ……. χιλιάδων ………………… ευρώ και ………….. λεπτών (………. €) 

(10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας), 

ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.  

Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ενεργείται με επιστροφή της εγγυητικής επιστολής 

στον ανάδοχο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

του έργου και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους. Εφόσον η 

παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, τμηματικά, η εγγύηση αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσόν 

που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των ειδών και υπηρεσιών που παραλήφθηκαν οριστικά. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση 

προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου 

της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη 

κατάπτωση. Στην περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα καταγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 21 της παρούσας σύμβασης. 
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16. ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού της ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο ή τους 

υπεργολάβους του εφ’ όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών. 

 

17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1177..11  Ο Ανάδοχος αποζημιώνει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε απαίτηση τρίτων από την εκτέλεση του 

Έργου, η οποία απορρέει από τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, σχεδίων, 

υποδειγμάτων και εργοστασιακών  εμπορικών σημάτων εκ μέρους η οποία αναφέρεται στη 

Σύμβαση ή την Προσφορά. 

1177..22   Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που 

ενδεχομένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που 

συνεργάζονται με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

1177..33  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνδράμει με δαπάνες του την Αναθέτουσα Αρχή, αναλαμβάνοντας το 

κόστος κάθε αντιδικίας, εξώδικης ή δικαστικής, με τρίτους, που συνδέεται με την εκ μέρους του 

αδυναμία ή πλημμελή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4.  

 

18. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1188..11  Εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα συντάξει και 

θα υποβάλει λεπτομερές πρόγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, στο οποίο θα εμφανίζονται όλες οι 

δραστηριότητες του Έργου και οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.  

1188..22  Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας 

Αρχής. Αν πάντως η εκτέλεση της Σύμβασης δεν προχωρεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, η 

Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να δώσει στον Ανάδοχο την εντολή να το αναθεωρήσει και να της 

υποβάλει το αναθεωρημένο αυτό πρόγραμμα προς έγκριση.  

1188..33  Η παρούσα σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, 

κατόπιν συμφωνίας των δύο συμβαλλομένων μερών, έπειτα από γνωμοδότηση αρμοδίου οργάνου 

και υποχρεωτική έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας του Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

 

 

19. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η προθεσμία εκτέλεσης του Έργου, αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως και την 

......../.........../.2014 
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Το χρονοδιάγραμμα που εμφανίζεται στο Παράρτημα <…> της Σύμβασης απεικονίζει την προθεσμία του 

Έργου και κάθε επί μέρους τμήματός του, με την επιφύλαξη των επομένων άρθρων. 

 

20. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

2200..11  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα μετάθεσης του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

ή επί μέρους προβλεπόμενων χρονικών σημείων ή δραστηριοτήτων του χρονοδιαγράμματος, εάν 

κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται, για συνολικό χρονικό διάστημα <ενενήντα ημερών> και στις 

περιπτώσεις αυτές η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο για την αναθεώρηση 

του προγράμματος εκτέλεσης της Σύμβασης, ως προς τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

2200..22  Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου, στην περίπτωση 

που η εκτέλεση της Σύμβασης ή επί μέρους δραστηριοτήτων της καθυστερεί ή πρόκειται να 

καθυστερήσει για λόγους που δεν ανάγονται σε περιοχής ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας.  

Ο Ανάδοχος, εντός 15 ημερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να προκαλέσει τέτοιου 

είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτημα μετάθεσης της προθεσμίας 

εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτομερή στοιχεία του αιτήματός 

του, ώστε να καταστεί αμέσως δυνατή η εξέτασή του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει το αίτημα του Αναδόχου και εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή –η 

οποία αποφασίζει τελικά-, εάν δικαιολογείται να δοθεί μετάθεση και πόση, είτε για το μέλλον είτε με 

αναδρομική ισχύ.  

2200..33  Μετάθεση της προθεσμίας εκτέλεσης επί μέρους δραστηριοτήτων της Σύμβασης είναι δυνατό να 

εγκριθεί, με την ίδια ως άνω διαδικασία και σε περιπτώσεις καθυστερήσεων που ανάγονται σε 

άλλους λόγους, υπό τη ρητή αίρεση ότι ο Ανάδοχος δεσμεύεται, με την αίτησή του, ότι η μετάθεση 

της εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων δεν θα επηρεάσει το συνολικό χρονοδιάγραμμα του 

Έργου και ότι, με την ικανοποίηση του αιτήματος μετάθεσης δεν καθίσταται δυσμενέστερο το 

πλαίσιο των σχετικών με τις διαδικασίες, τους χρόνους και την παροχή ανθρώπινων πόρων 

υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής.  

2200..44  Οι μεταθέσεις της προθεσμίας ή των προθεσμιών εκτέλεσης δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

 

21. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

21.1 Αν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει το σύνολο ή μέρος του Έργου εντός της προθεσμίας ή των 

προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, όπως τυχόν έχουν μετατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 21, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώματα που της παρέχει 

η Σύμβαση, πρόσθετη αποζημίωση για κάθε ημέρα καθυστέρησης μεταξύ της ημερομηνίας κατά την 

οποία έληγε η προθεσμία εκτέλεσης ή η μετάθεσή της και της ημερομηνίας κατά την οποία 

ολοκληρώθηκε πράγματι η εκτέλεση, ως εξής: 

iv. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου 

προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 0,5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

v. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου 

προβλεπόμενου χρόνου παράτασης, ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης, των παραπάνω 

περιπτώσεων προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
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vi. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας των 

ειδών που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα. 

21.2 Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των 

εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα είδη που παραδόθηκαν 

εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

21.3 Εφόσον με την απόφαση κήρυξης αναδόχου έκπτωτου, παρέχεται η δυνατότητα σ’ αυτόν να 

παραδώσει τα είδη μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του σε βάρος του 

διαγωνισμού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσοστό 10% της 

συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημερομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό 

διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο 

έκπτωτος παραδώσει τα είδη, ο διαγωνισμός ή τα αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση 

του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ύστερα από την οριστική παραλαβή των ειδών. 

21.4 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος καθυστέρησης άφιξης - παράδοσης ή 

αντικατάστασης, με απόφαση του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του ευλόγου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και 

μετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος άφιξης - παράδοσης. 

21.5 Εφ’ όσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω 

πρόστιμο, καταλογίζεται εις βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που 

υπολογίζεται από την επομένη της λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου, μέχρι την 

προσκόμιση του συμβατικού είδους, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 

υπερημερίας. 

21.6 Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το 

λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

21.7 Σε περίπτωση ένωσης συμμετεχόντων το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

5.  

22. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2222..11  Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν ή να παρασχεθούν στα πλαίσια της Σύμβασης 

καθώς και ο τρόπος  εκτέλεσής τους, πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τα οριζόμενα στη 

παρούσα Σύμβαση. 

2222..22  Για οποιαδήποτε προσωρινή ή ενδιάμεση παραλαβή προβλέπεται στα Παραρτήματα της Σύμβασης, 

θα πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τον Ανάδοχο στην Αναθέτουσα Αρχή. Στην αίτηση θα 

αναγράφεται η περιγραφή των  υπηρεσιών που προτείνονται για παραλαβή, σύμφωνα με τη 

Σύμβαση και ο τόπος όπου θα γίνει η παραλαβή, ανάλογα με την περίπτωση.  
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23. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

23.1  Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με 

δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΙΙΒΕΑΑ, που μπορούν να τα 

διαχειρίζονται και να τα εκμεταλλεύονται (όχι εμπορικά), εκτός και αν ήδη προϋπάρχουν σχετικά 

πνευματικά δικαιώματα.  

23.2. Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΙΙΒΕΑΑ κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, και εάν βρίσκονται στην κατοχή του Αναδόχου, θα παραδοθούν στο 

ΙΙΒΕΑΑ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Σε περίπτωση αρχείων με 

στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με 

έγγραφη τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

23.3. Με την οριστική παραλαβή του έργου τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταβιβάζονται από 

τον Ανάδοχο αυτοδίκαια στο ΙΙΒΕΑΑ οι οποίοι θα είναι πλέον οι αποκλειστικοί δικαιούχοι επί του 

Έργου και θα φέρουν όλες τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής αναπαραγωγής του λογισμικού με κάθε μέσο 

και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης 

μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά και τροποποίησης χωρίς άδεια του Αναδόχου, η 

οποία σε κάθε περίπτωση παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της σύμβασης. Διευκρινίζεται ότι 

το ΙΙΒΕΑΑ ως Δικαιούχος αναφέρεται ως συναποδέκτης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

από τον Ανάδοχο του Έργου ώστε να καλυφθεί η περίοδος μέχρι την οποία το Έργο (και τα συναφή 

δικαιώματα) αποδίδεται στο Φορέα με βάση τα αναφερόμενα στην Προγραμματική Συμφωνία. 

 

24. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το έργο που έχει αναλάβει θα εκτελεσθεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, αποτελέσματα και 

ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στη Διακήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την 

Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. 

 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

6.  

25. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

2255..11  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλο τα αναγκαία 

στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό 

Τίμημα περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά με την υλοποίηση του Έργου έξοδα, όπως: 

α) τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους εγγράφων που 

προβλέπονται στη Σύμβαση 

β) τα έξοδα της προμήθειας τυχόν εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου 

γ) τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

2255..22  Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε Ευρώ με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 
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διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων, ο οποίος πάντως δεν θα 

υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τα κατά περίπτωση χρονικά σημεία που 

καθορίζονται  στη Σύμβαση. 

 

26. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των 

………………… ευρώ (……….. €), πλέον ΦΠΑ 23%, ………….. (………….€), ήτοι συνολικά 

…………………………. (………….. €). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας 

το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 

μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα 

περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την 

εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

2. Η αναλυτική κατάσταση κόστους ανά είδος / υπηρεσία που ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

προσφέρει σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ …. της παρούσας, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

3. Η αμοιβή θα καταβληθεί στον Ανάδοχο ως ακολούθως : 
 

α) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την προσωρινή παραλαβή των 

Παραδοτέων Π.2.4, Π.2.5, Π.2.6, Π.2.9,  

β) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου Π.2.3 (7 ημερίδες),  

γ) Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 

Παραδοτέου Π.2.7  

δ) Ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 

Παραδοτέων Π.2.1, Π.2.3 (επιπλέον 7 ημερίδες),  

Το υπόλοιπο είκοσι τοις εκατό (20%) του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή των 

παραδοτέων Π.2.8, Π.2.10 και Π.2.11. 

Η αμοιβή του Αναδόχου θα επιβαρύνεται από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8%, όπως αυτή 

προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 2198/ 94. 

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία 

διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

 

 

 
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

7.  

 

27. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ      

1. Η Παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) που θα 

συσταθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Οι παραλαβές του έργου προσδιορίζονται από τις 

επιμέρους προβλεπόμενες παραδόσεις των προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης του.  
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2. Ο ανάδοχος σ' αυτό το διάστημα πρέπει να παράσχει κάθε δυνατή πληροφορία ή διευκρίνιση και να 

διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο της ΕΠΠ. 

3. Η ΕΠΠ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους επί του συνόλου του έργου ή 

μέρους αυτού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ισχύος της σύμβασης που εκτελείται. 

4. Η διαδικασία των παραλαβών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

(α) Ο ανάδοχος φροντίζει να ενημερώνει εγγράφως έγκαιρα την ΕΠΠ για κάθε παράδοσή του. 

(β) Σε περίπτωση που η ΕΠΠ διαπιστώσει ατέλειες, ελλείψεις ή παρεκκλίσεις από τις συμβατικές 

υποχρεώσεις τις γνωστοποιεί εγγράφως στον ανάδοχο υποδεικνύοντας τις απαιτούμενες 

διορθώσεις. Η ΕΠΠ, εγκρίνει ή απορρίπτει το παραδοτέο (τμήμα ή όλο) συντάσσοντας σχετικό 

πρωτόκολλο κατάλληλα αιτιολογημένο. 

(γ) Ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 

και Παραλαβής.  

(δ) Η ΕΠΠ προβαίνει σε επανέλεγχο για να διαπιστώσει αν πραγματοποιήθηκαν οι υποδείξεις της. Εάν ο 

ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, 

τότε η Επιτροπή γνωστοποιεί την κατάσταση στην αναθέτουσα αρχή, προτείνοντας και τυχόν 

κυρώσεις που πρέπει να του επιβληθούν. 

- Αν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του έργου δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, 

τότε ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα ποσοστό μέχρι 100% της συμβατικής 

αξίας της υπηρεσίας που δεν παραδόθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. Στον 

τελικό καθορισμό του προαναφερόμενου ποσοστού, η Αναθέτουσα Αρχή θα λάβει υπόψη της το 

βαθμό παρέκκλισης της παρασχεθείσας υπηρεσίας από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις 

επιπτώσεις που οι παρεκκλίσεις αυτές επέφεραν στη συνολική υλοποίηση του έργου.  

- Οι ρήτρες θα περιέχονται στη Σύμβαση, θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής.  

- Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν δεν εκπληρώνει ή 

εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της Σύμβασης 

που θα υπογραφεί, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σύμφωνα με άρθρο 34  του 

Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). 

- Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας.  

5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει 

μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα. 

6. Η Οριστική Παραλαβή του έργου θα γίνει, εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της τελευταίας 

φάσης του έργου, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του έργου και μετά την υποβολή από τον 

ανάδοχο συνολικής Απολογιστικής Έκθεσης για την υλοποίηση του έργου. 

7. Κάθε παραλαβή θα πιστοποιείται με πρωτόκολλο της Επιτροπής Παραλαβής, το οποίο θα εκδίδεται 

εντός πέντε (5) ημερών από την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, οι οποίες ορίζονται στην 

παρούσα. Σε περίπτωση που η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών ή / και η έκδοση των 

πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής δεν πραγματοποιούνται για λόγους που δεν ανάγονται στον 

Ανάδοχο, οι εκάστοτε παραλαβές επέρχονται αυτοδίκαια με την παρέλευση των αντιστοίχων 

προθεσμιών. 
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ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8.  

 

28. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο 

Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση παραδοτέου, ή την 

απόκριση σε κλήση για υποστήριξη, πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν 

αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση. Τα πρόστιμα ορίζονται ως εξής: 

 Για καθυστέρηση παράδοσης παραδοτέου, πρόστιμο ίσο με 150 € (πενήντα ευρώ) για κάθε 

εργάσιμη ημέρα καθυστέρησης πέραν της αμοιβαίως συμφωνηθείσης. 

 Το σύνολο του προστίμου ανά περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνει την τιμολογιακή αξία των προς 

προμήθεια υπηρεσιών .  

 Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης 

από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης. 

 Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε 

περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της 

σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα 

από πρόταση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. 

 Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής 

εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την 

οποία επιβλήθηκε η έκπτωση.  

 Για τη διαδικασία κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του 

άρθρου 34 του ΠΔ 118/07. 

 

29. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2299..11  Ο Ανάδοχος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή τριάντα 

(30) ημέρες πριν, εφόσον αυτή μεταθέτει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της Σύμβασης, για λόγους που δεν προβλέπονται 

στη Σύμβαση και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

29.2 Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποζημιώνει τον προμηθευτή για κάθε 

απώλεια ή ζημία που έχει ενδεχομένως υποστεί. 

 

30. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

30.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, 

στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ως τέτοια δεν θεωρούνται 

για τον Ανάδοχο όσα ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου 

του Αναδόχου. 
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30.2 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός 

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας,  οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την 

Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή 

υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, 

διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. 

 

 

 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

9.  

31. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

31.1 Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 

31.2 Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 

διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και 

των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

3311..33  Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική επίλυση της διαφοράς μέσα σε χρονική προθεσμία τριών 

μηνών από την εμφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της Ελληνικής νομοθεσίας και αρμόδια θα 

είναι τα Δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 


