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Διακήρυξη 
Ανοιχτού τακτικού Διαγωνισμού  

για το έργο  
 

«Διασύνδεση και προώθηση του πρότυπου μοντέλου στην 

τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα» 

Κωδ. ΟΠΣ: 339464 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑνΑΔ) 
Προϋπολογισμός: 
(περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 

140.000,00€  
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 
Ημερομηνία Διενέργειας: Ημέρα  Tετάρτη 18/12/2013και ώρα 11.00 π.μ 
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Συνοπτικά στοιχεία Έργου 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων – 

Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ) 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 
Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην   

τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοιχτός Τακτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται έως του ποσού                     

των 140.000,00€ (εκατόν σαράντα χιλιάδες €)  

συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 
Οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Έως και την  Παρασκευή   06/12/2013 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις 

προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο 

Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων μέχρι 

και την Τετάρτη 18/12/2013 και ώρα 10.30 π.μ. ή να τις 

αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, 

συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο κ.λ.π) μέχρι την 

προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού 

δηλαδή μέχρι και την  Τρίτη  17/12/2013 και ώρα 14.00 μ.μ.  

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η έδρα του Τ.Ε.Ι. Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας - Αγίου Σπυρίδωνος, 12210 Αιγάλεω 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τετάρτη   18/12/2013   και ώρα 11.00 π.μ. 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

κος Μπισμπίκης Νικόλαος,  

ηλεκτρονική διεύθυνση nick-bisbics@hotmail.com 

Τηλ. 210-53.85.186,   Fax. 210-53.85.852 

 

mailto:nick-bisbics@hotmail.com
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Συντομογραφίες – γενικά 

ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή 

ΑΕ Ανώνυμη Εταιρεία 

Γ.Ν. Γενικό Νοσοκομείο 

Γ.Ο.Ν. Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο 

Δ.Ο.Υ. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 

ΕΔΔΑΠ Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών 

ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

ΕΥΣΕΚΤ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου 

ΕΥΤΥκΚΑ Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΕΛΚΕ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας 

ΕΦΔ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 

ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

ΕΠ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΑΝΑΔ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΕΠΕ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 

ΕΠΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση 

ΕΕ Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΚ Ευρωπαϊκός Κανονισμός 

ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 

ΚΞΓΦΑ Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής 

κ.ν Κοινοτική Νομοθεσία 

ΚΒΣ Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 

Κ.Πολ.Δικ. Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 

ΚΠΑ Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης 

ΝΠΔΔ Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

ΝΠΙΔ Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 

ν. νόμος 

ΟΠΣ Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

ΟΕ Ομόρρυθμη Εταιρεία 

ΠΟΕ Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 

ΠΕΠ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΠΣ Πληροφοριακό Σύστημα 

ΠΔΕ  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΦΥ Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

ΥΠ.Ε.Π.Θ. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
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ΣΣ Συλλογική Σύμβαση 

ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Ένταξης έργου 

ΣΔΕ Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 

ΤΔΔΣ Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

ΤΕΙ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

ΤΕΠ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 

ΤΕΠΑΝΑΔ Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΥΥκΚΑ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

BPMN BusinessProcessModelingNotation 

cd compactdisc 

EORTC QLQ C-30 European Organization for Research and Treatment of Cancer � Quality of Life 
Questionnaire Core-30 

ISO InternationalOrganizationforStandarization 

MIS ManagementInformationSystem 

OPA Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 

SF-36 ShortForm Questionnaire-36 

XML ExtensibleMarkupLanguage 
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Ορισμοί διακήρυξης 

Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα 
υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. 

Αναθέτουσα Αρχή Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων – Ειδικός Λογαριασμός 
Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ)το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη 
Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. 

Αριθμός Διακήρυξης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της διακήρυξης του διαγωνισμού του Έργου 

ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου 

Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου 

Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου 
(συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος ΦΠΑ). 

Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το 
σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Αθηνών ως Αναθέτουσας Αρχής και 
του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. 

Συμβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς 
και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν 
κατά σειρά ισχύος:  

α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου γ. τη Διακήρυξη, δ. την Απόφαση 
Κατακύρωσης 

Συμβατικό Τίμημα Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Φορέας Υλοποίησης Το Τ.Ε.Ι. Αθηνών- Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων – Ειδικός Λογαριασμός 
Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ). 
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων 

της παρούσας Διακήρυξης τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης. 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα 
απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 

Διακήρυξη:Η παρούσα διακήρυξη, που αποτελείται από το ΜΕΡΟΣ Α’: Γενικοί και Ειδικοί 

Όροι, το ΜΕΡΟΣ Β Πλαίσιο Αναφοράς του Έργου - Έργο του Αναδόχου, και τα 
παραρτήματαΑ’: Υποδείγματα Εγγυήσεων και Β’ : Σχέδιο Σύμβασης. 

Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και των διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης:Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από πενταμελή Επιτροπή που θα 
συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση 
του ΕΛΚΕ. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών, για 
τη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων καθώς και για κάθε θέμα 
που προκύπτει ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης (άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007). 

Επιτροπή Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών:Τριμελής επιτροπήπου θα συσταθεί 

μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση του ΕΛΚΕ. 

 Επισημαίνεται ότι οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν και για κάθε θέμα που 
προκύπτει κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού ή τη διαδικασία διαπραγμάτευσης ως και 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης.  

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: Ομάδα προσώπων, που θα 
συσταθεί μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4024/2011 και με απόφαση 
του ΕΛΚΕ η οποία έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης από τον Ανάδοχο της 
Σύμβασης και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. 

Υποψήφιοςή Προσφέρων: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων 
συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με 
την Αναθέτουσα Αρχή. 

Εκπρόσωπος: Ο υπογράφων την προσφορά – στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται 
από τον ίδιο τον  Προσφέροντα  -  που  μπορεί  να  είναι  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  
Προσφέροντα,  ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα 
τα μέλη της ένωσης. 

Αντίκλητος:Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός 
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τηλεφώνου, faxκ.λ.π.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της 

Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. 

Ανάδοχος:Ο Υποψήφιος που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα 
Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στο παρόν τεύχος. 

Κατακύρωση:Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η 
υλοποίηση του έργου στον Ανάδοχο. 

Σύμβαση:Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η 
οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. 

Προϋπολογισμός:Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την 
υλοποίηση του υπό προκήρυξη Έργου. 

Συμβατικό Τίμημα : Η τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 

Φορέας Λειτουργίας: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εδρεύει σήμερα 

στην Αθήνα, στην Οδό Αριστοτέλους 17-19, Τ.Κ. 101 87. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για το Έργο, όπως αυτό 
περιγράφεται στο Β΄ ΜΕΡΟΣ της παρούσας Διακήρυξης. 

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», τον Άξονα Προτεραιότητας 5.2 
«Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού 
στις 3 Περιφέρειες Σύγκλισης» και τον Στόχο 01 «Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», που 

έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων – 
Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης. 

Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των ζητουμένων.  

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που 
υποβάλλονται για μέρος του Έργου. 

Η σχετική σύμβαση καλύπτεται από την συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων. 
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1.3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός 
Διαχείρισης Προγραμμάτων (ΕΛΚΕ), (αποκαλούμενο στο εξής Αναθέτουσα Αρχή) 
προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό με δημοσίευση, με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για 
το έργο: «Διασύνδεση και προώθηση του πρότυπου μοντέλου στην τοπική κοινωνία             
και επιστημονική κοινότητα». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται έως του ποσού 
των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος 
Φ.Π.Α. (το ποσό χωρίς ΦΠΑ είναι εκατόν δεκατρείς χιλιάδες οχτακόσια είκοσι ένα ευρώ 
και δεκατέσσερα λεπτά  113.821,14€). 

Η δαπάνη θα βαρύνει τη ΣΑΕ 2011ΣΕ09180052. 

 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Αναθέτουσα Αρχή είναι το Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ-Αθήνας – 
Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Προγραμμάτων. 

Διεύθυνση έδρας της Αναθέτουσας Αρχής: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ & ΜΗΛΟΥ 1– ΑΙΓΑΛΕΩ-122 10  

 Τηλέφωνο: 210-53.85.174, Fax: 210-53.85.852    

 E-mail: eee@teiath.gr 

 Τεχνικές Πληροφορίες: κος Μπισμπίκης Νικόλαος,  

 Τηλέφωνο: 210-53.85.186  Fax: 210-53.85.852  

 E-mail:  nick-bisbics@hotmail.com 

1.4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση: 

1.  Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης   στις    15/11/2013. 

2.  Στον ελληνικό τύπο α) Εφημερίδα Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών                          
στις 15/11/2013 όπου δημοσιεύθηκε στις 16/11/2013  Β) Ηχώ Δημοπρασιών                 
στις  15/11/2013 όπου  και δημοσιεύθηκε  στις  16/11/2013 και  19/11/2013. 

3.  Στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο στις 15/11/2013. 

4.  Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στις 15/11/2013 

5.  ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – Εθνικό Ταμείο επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 

6. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www.teiath.gr/ 
στις   15/11/2013. 

 

mailto:eee@teiath.gr
mailto:%20nick-bisbics@hotmail.com


Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού                               Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην 

Διαγωνισμού  για το  Υποέργο 7                                        τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα. 

 
Σελίδα |13 

1.5 ΝΟΜΙΚΟΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.5.1 Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 

1. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του  
Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), 

2. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 19), 

3. Του άρθρου 29 Α΄ του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα»              
(ΦΕΚ 137/ Α΄),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/92(ΦΕΚ Α΄ 154) 
και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ.2α του   Ν.2469/97(ΦΕΚ 38/Α΄), 

4. Του Ν.2198/94 (άρθρο 24) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων και άλλες 
διατάξεις»  (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/94),  

5. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις 
6. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ‘περί συντονισμού των διαδικασιών 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών’, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005» 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου» 

8. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. , όπως τροποποιήθηκε με                   
την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 

9. Την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί της εφαρμογής των διαδικασιών 
προσφυγής στον τομέα της σύναψης συμβάσεων κρατικών προμηθειών                           
και δημοσίων έργων 

10. Του Π.Δ.166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/5-6-2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

11. Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 
12. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες 
διατάξεις» 

 

1.5.2 Ισχύουσα Νομοθεσία 

 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωναμε: 

13. Την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.  
14. Την ΚΥΑ 130385/1-10-09 (ΦΕΚ 2136/Β/01-10-09) περί «Σύστασης Ειδικής 

Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
15. Την µε αριθµ. πρωτ. 1294/10-05-2011 απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπτυξη 

Πρότυπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα και 
αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 



Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού                               Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην 

Διαγωνισμού  για το  Υποέργο 7                                        τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα. 

 
Σελίδα |14 

Δυναμικού», Θεματικός Άξονας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση 
της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας µε κωδικό MIS 339464                    
και  Π∆Ε με ΣΑΕ 2011ΣΕ09180052. 

16. Τον οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών & Επιμορφωτικών Έργων της Επιτροπής 
Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ-Αθήνας. 

17. Την με αριθμό 08/14-4-2011 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας 
σχετικά με την αποδοχή διαχείρισης της πράξης. 

18. Την με αριθμό 25/25-10-2012 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας, 
για τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

19. Την  με αριθμ. πρωτ. 2117/Φ.ΠΡΟΕΓΚ./339464/Υ/Ε7  01/11/2013 Διατύπωση 
Σύμφωνης Γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέας Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγυής,  Μονάδα Γ. 

 

1.6 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΓΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το Τμήμα Ερευνητικών 
Προγραμμάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος & Μήλου 1 , T.K. 12210, Αιγάλεω, 
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 π.μ.-14:00μ.μ. 

H παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική (courier). 
Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή 
της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα 
στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της 
πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να 
τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης 
κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη 
φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, 
επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για ελλείψεις 
στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος 
Ανάδοχος. 

Επίσης, κανένας υποψήφιος προμηθευτής δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η παρούσα διακήρυξη αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, στη 
διεύθυνση http://www.teiath.gr. 

Η προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης είναι 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Τυχόν διευκρινήσεις ή τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον 
δικτυακό τόπο του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (http://www.teiath.gr) και θα αποτελεί ευθύνη του 
ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση για αυτές. 
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1.7 ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή 
τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο              
της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την  Παρασκευή 06/12/2013.  Η Αναθέτουσα Αρχή 
θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν 
εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το 
αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία που έχει οριστεί για την 
υποβολή των Προσφορών. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, πρωτόκολλο, Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1,                   
ΤΚ 12210, Αιγάλεω τηλ: 210 53.85.174. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε 
οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: eee@teiath.gr,χωρίς όμως η 
δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να 

υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με  τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν 
υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή 
στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (http://www.teiath.gr). 

 

1.8 ΧΡΟΝΟΣ– ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους 
αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στο Πρωτόκολλο του Τμήματος Ερευνητικών 
Προγραμμάτων μέχρι την  Τετάρτη  18/12/2013 και ώρα 10.30 π.μ. ή να τις αποστείλουν 
με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο 
κ.λ.π) μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή              
την Τρίτη  17/12/2013 και ώρα  14.00 μ.μ.  

Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και 
να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα 
περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες 
προσφορές δεν τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την 
διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια 
όργανα αποσφράγισης των προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της 
εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, 
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προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την 

προαναφερόμενη διαδικασία. Επίσης, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι 
προσφορές που υποβάλλονται, ή περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, 
εκπρόθεσμα. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.9 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η διακήρυξη απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προσφέρουν 
υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, είτε αυτοτελώς είτε 
υπό μορφή ένωσης\κοινοπραξίας.  

Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν έλληνες και αλλοδαποί υποψήφιοι ή 
συμπράξεις αυτών (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, Ενώσεις τους ή 

Κοινοπραξίες),συνεταιρισμοί που είναι εγκατεστημένοι στα κράτη - μέλη της Ε. Ε. ή στα 
κράτη - μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ή στα κράτη - 
μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΡΑ) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον 
Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α/139/27.6.97), ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε., ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία 
ενός κράτους - μέλους της Ε.Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει τη Σ. .Σ. 
(ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κυρία εγκατάσταση τους ή 
την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε. Ε., ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει 
τη Σ. .Σ. (ΟΡΑ) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ε.Ε., που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 
στην παρούσα διακήρυξη. 

Η συμμετοχή ενός υποψηφίου αναδόχου στον διαγωνισμό σε περισσότερες από 
μία υποβαλλόμενες προσφορές διαγωνιζομένων αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των 
υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος 
ανάδοχος.  

Ειδικότερα για τις ενώσεις εταιρειών:  

(α) Η ένωση εταιρειών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία περιβάλλεται τον έγγραφο 
τύπο. Το έγγραφο υποβολής κοινής προσφοράς υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους 
τους συμμετέχοντες στην ένωση ή από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 
συμβολαιογραφική πράξη. 

(β) Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής (επί 
του συνόλου της προσφοράς) κάθε εταιρείας στο έργο. 

(γ) Τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά ευθύνονται 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της Αναθέτουσας αρχής για τη συμμετοχή τους 
στο διαγωνισμό και την εκτέλεση της σύμβασης (σε περίπτωση που τους ανατεθεί το 
έργο). Τονίζεται ότι σε περίπτωση κατακύρωσης η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 
πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

(δ) Μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η 
αντικατάσταση ή παραίτηση μελών ενώσεων εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
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1.10 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Από τη διαδικασία αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) δεν έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης του άρθρου 1.16 
της παρούσας, που υποχρεούνται να υποβάλλουν. Ομοίως αποκλείονται της περαιτέρω 
διαδικασίας προσφορές που έχει αποδειχθεί ότι περιέχουν ανακριβή δικαιολογητικά, 

(β) κηρύχθηκαν έκπτωτοι τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ΑΕ 
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις, 
έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από αναθέτουσες αρχές σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,  

(γ) τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 8, 18, 34, και 39 του Π.Δ. 118/2007  

(δ) βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις,  

(ε) κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής 
διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,  

(στ) έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικα καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 1.17 της παρούσας,  

(ζ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του 
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα 

διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

(η) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

(θ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων και 
τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους όσο και της ισχύουσας 
ελληνικής νομοθεσίας, 

(ι) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας ή όταν δεν έχουν παράσχει τις 
πληροφορίες αυτές. 

(ια) όσα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί αντίστοιχες κυρώσεις από 

τις οικείες αρχές,  

(ιβ) όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την προετοιμασία του 
υπό προκήρυξη έργου,  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.11 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο κύριος φάκελος προσφοράς θα περιέχει ανεξάρτητο υποφάκελο Δικαιολογητικών 
με τις ενδείξεις του κυρίως φάκελου προσφοράς όπως παρατίθενται στο Άρθρο 1.16.     
και την ένδειξη «ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ», ο οποίος θα περιέχει σε 1 (ένα) 
πρωτότυπο και 2 (δύο) αντίγραφα, τα εξής δικαιολογητικά από τους προσφέροντες 
οικονομικούς φορείς. 

1.11.1 Εγγύηση συμμετοχής 

1. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται οι Προσφορές να συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού, από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
εκδοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, 
ή από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν  νόμιμα στις 

χώρες-μέλη της Ε.Ε.και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα έκδοσης 
εγγυητικών επιστολών συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, ύψους επτά 

χιλιάδων ευρώ (7.000,00€) (5% του προϋπολογισμού ανάθεσης του έργου 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ισχύος τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την 
επομένη της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ένωσης - σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των συμπραττόντων, οι οποίοι θα 
αναφέρονται στο σώμα αυτής, ισόποσα και αλληλεγγύως. Στην περίπτωση αυτή 
μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ 
όλων των συμμετεχόντων στην ένωση - σύμπραξη, με συνολικό ύψος το 
ζητούμενο. 
 

2. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει, επί ποινή 
αποκλεισμού, τα κάτωθι στοιχεία: 
α) Την ημερομηνία έκδοσης. 
β) Τον εκδότη. 
γ) Τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται: ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΛΚΕ  
δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης : Αριθμός Πρωτοκόλλου Διακήρυξης, το 

Αντικείμενο του Διαγωνισμού.  
ε) Τον αριθμό της εγγύησης. 
στ) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 
ζ) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του 

οποίου δίνεται η εγγύηση. 
η) Ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επομένη της ημερομηνίας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού, ή μέχρι την επιστροφή της (δηλαδή να 

αναφέρεται ότι ισχύει μέχρι την επιστροφή της). 
θ) Τους όρους ότι: 

η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται της ένστασης της διζήσεως, 
το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εντός 
τριών (3) ημερών, 
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σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης 

υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση 

της Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της 
σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προσφερόντων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό 
επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης ή ανάθεσης. 
Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του Διαγωνιζομένου που θα ανακηρυχθεί Ανάδοχος 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που αυτός δεν προσέλθει να 
υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στο προκαθοριζόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή χρονικό 
διάστημα για την υπογραφή.  
Υπόδειγμα εγγυητικής συμμετοχής παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α, Υπόδειγμα 1 της 
παρούσης. 

 

1.11.2 Λοιπά Δικαιολογητικά 

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι Προσφέροντες μαζί 

με την προσφορά περιγράφονται αναλυτικά στις ενότητες 1.17, 1.22 και 1.23.  

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.12 ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Οι προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται 
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική. 

Κάθε αλληλογραφία των προσφερόντων με την αναθέτουσα αρχή γίνεται 

υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην 
Ελληνική. Το ίδιο ισχύει μετά την ανάθεση του έργου για το σύνολο της επικοινωνίας του 
Αναδόχου (προφορικής ή γραπτής) με τον κύριο του έργου και τους εμπλεκόμενους 

φορείς. 

 

1.13 ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για                     
έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 
Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι μηνών απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν 
τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες 
ημέρες. 

Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της 
προσφοράς, δεσμεύει όμως τον διαγωνιζόμενο μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε 
περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά 
επιλογής. 
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1.14 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές για το σύνολο ή μέρος 
του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου. 

1.15 ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προσφορές για μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα Έργου δεν γίνονται 
δεκτές. 

 

1.16 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 
Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική 

Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται                  
από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών                     
θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα 
επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες αριθμημένες ανά σελίδα (η αρίθμηση 
μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε υποφάκελο) και δεν φέρουν παράτυπες 
διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής                         
και μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο, η δε αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας                        
του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά                      
θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 

Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο το έργο. 

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα 
στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς. Σε ένα από τα τρία αυτά αντίτυπα και σε 
κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ», και αυτό θα είναι το 
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα 
του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογραμμένη.  

Ο κυρίως Φάκελος αλλά και όλοι οι επιμέρους Φάκελοι των Προσφορών πρέπει να 
είναι κλειστοί και απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία και διεύθυνση του Προσφέροντα 
(Οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., Τηλέφωνα, φαξ, e-mail) καθώς επίσης και τις ενδείξεις  

ΕΝΙΑΙΟΣ 697ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» 

 

Αρ. Πρωτοκόλλου Διακήρυξης: 6979/15-11-2013 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΛΚΕ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Τετάρτη 18/11/2013   και ώρα 11.00 π.μ. 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ:……………………….………….. 
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«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» 

 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν 
να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να 
αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  

Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) 
σφραγισμένους επιμέρους υποφακέλους: 

Υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, 
σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο αντίγραφα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στις 
παραγράφους 1.11, 1.17, 1.22 και 1.23 της παρούσας προκήρυξης. 

Υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και δύο 

αντίγραφα, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 1.24 
της παρούσας προκήρυξης και ένα μη επανεγγράψιμοCD που θα περιέχει ηλεκτρονικά 
την Τεχνική Προσφορά. 

Υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει μόνο ένα (1) πρωτότυπο 
της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής 
προσφοράς περιγράφονται στην παράγραφο 1.25 της παρούσας προκήρυξης και ένα μη 
επανεγγράψιμο CD που θα περιέχει ηλεκτρονικά την Οικονομική Προσφορά. 

Όλοι οι επιμέρους υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Σε περίπτωση που τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά 
συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα τυχόν πρόσθετα 
ζητούμενα στοιχεία.Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται 
στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.  

Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε δεν 
έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία Διενέργειας του Διαγωνισμού, θα επιστρέφονται στους 
προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 
αρμόδιας Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, είναι απαράδεκτη και δεν 
λαμβάνεται υπόψη.  

Οι διαγωνιζόμενοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους ή μέρος 
της μετά την κατάθεσή της.  
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Ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές 

της Διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους 
της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 
αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια 
Επιτροπή.  

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά 
θα απορρίπτεται.  

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη 
χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες.  

Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, 
λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 

 

1.17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή 

αποκλεισμού, στον υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» τα κάτωθι 
δικαιολογητικά με την ίδια σειρά και αρίθμηση στην Ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά 
που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην 
ελληνική γλώσσα: 

1) Εγγυητική Συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην παράγραφο 1.11.1 και το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Α της 
παρούσας διακήρυξης. 

2) Αίτηση συμμετοχής: Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο 

διαγωνισμό με την μορφή επιστολής προς την Αναθέτουσα Αρχή  στην οποία πρέπει 
να αναφέρεται ο προσφέρων που υποβάλλει προσφορά. Η αίτηση υπογράφεται από 
το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντος (σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας από 
τον κοινό εκπρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από τους συμμετέχοντες στην 
ένωση/κοινοπραξία ή από τους εκπροσώπους όλων των μελών). Στην αίτηση 
αναφέρονται και τα στοιχεία του ορισμένου τυχόν αντικλήτου.  

3) Έγκριση συμμετοχής & ορισμός νομίμου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) –Υπογραφή Προέδρου Διευθύνοντος 
Συμβούλου - ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.) ή 
απόφαση του δεσμεύοντος φυσικού προσώπου ή οργάνου κάθε προσφέροντος,                  
για την έγκριση συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, για τον ορισμό του νομίμου 
εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει 

από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δημοσιευθεί κατά τις κείμενες διατάξεις) 
καθώς και του τυχόν αντικλήτου του στο Διαγωνισμό. 

Στην περίπτωση κοινοπραξίας προσκομίζεται το ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης               
της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης, Πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.) η οποία θα αναφέρει: 

i. την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, 
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ii. την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης τα 

οποία θα αναφέρονται ονομαστικά, 

iii. το μέρος του Έργου (ποσοστό συμμετοχής) που αναλαμβάνει κάθε μέλος της 
Ένωσης στην εκτέλεση του Έργου, 

iv. τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το Διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου 
εκπροσώπου της ένωσης για το Διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου                 
της ένωσης για το Διαγωνισμό με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, 

v. τον Συντονιστή/ επικεφαλής της ένωσης, 

vi. ότι τα μέλη της ένωσης που υπέβαλαν προσφορά ευθύνονται αλληλεγγύως, 
αδιαιρέτως και εις ολόκληρο έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

vii. ότι σε περίπτωση που επιλεγούν ως Ανάδοχοι, θα συστήσουν, εφόσον τους  
ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, κοινοπραξία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 2 του Κ.Β.Σ. (περί κοινοπραξίας επιτηδευματιών) ή εταιρεία του 
εμπορικού δικαίου, 

viii. ότι η κοινοπραξία θα συσταθεί με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών                   

που προβλέπει η παρούσα Διακήρυξη Διαγωνισμού, ή η εταιρεία θα συσταθεί                   
με σκοπό μεταξύ άλλων την παροχή των υπηρεσιών που προβλέπει η παρούσα 
Διακήρυξη Διαγωνισμού, και η Σύμβαση θα υπογραφεί μετά την έκδοση                   
αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια φορολογική αρχή, 

ix. ότι τα μέλη της κοινοπραξίας θα είναι αλληλεγγύως, εξ ολοκλήρου και                              
εξ αδιαιρέτου υπεύθυνα για την τήρηση των όρων της Σύμβασης. 

4) Σύσταση νομικού προσώπου: Στην περίπτωση νομικού προσώπου, επικυρωμένο 
αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει 

τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν 
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. 
Ενδείκνυται η προσκόμιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού και        
οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού, μαζί με τα αντίστοιχα                                         
ΦΕΚ δημοσίευσης όπου αυτή προβλέπεται. 

Στην περίπτωση φυσικού προσώπου βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 
Οικονομική Αρχή (ΔΟΥ). 

5) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) του 
προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων, με θεώρηση γνησίου 
υπογραφής, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

α) τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, 

β) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές                    
της παρούσας διακήρυξης, και ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας, 

γ) ότι η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου,  

δ) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση  του διαγωνισμού, 

ε) ότι συμμετέχει σε μία μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, 

στ) ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 
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 δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007 

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από                       
τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 
118/2007, 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της 
παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 καταστάσεις, 

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007, 

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 
ΠΔ 118/2007 και 

 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 
του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 κατάσταση και 

ζ) ότι θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση 

των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 ΠΔ 118/2007 και σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ΠΔ 118/2007 και 

η) ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

6)  Όσα έγγραφα προσδιορίζονται στις παραγράφους 1.22 & 1.23 

 

1.18 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/2007ο 

Προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, με βεβαίωση 
παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α'290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο 
φάκελο, όλα τα επί μέρους δικαιολογητικά και έγγραφα έναντι των οποίων υποβλήθηκε η 
ανωτέρω Δήλωση, διαφορετικά θα αποκλεισθεί και θα εκπέσει η Εγγύηση Συμμετοχής 
στον Διαγωνισμό, την οποία έχει καταθέσει με την Προσφορά του. Στην περίπτωση αυτή 
η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να καλέσει τον επόμενο κατά σειρά 
βαθμολόγησης Διαγωνιζόμενο με τις ίδιες προϋποθέσεις, προκειμένου να συνάψει την 
Σύμβαση μαζί του. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 

 

1.18.1 Έλληνες Πολίτες 

Οι Έλληνες πολίτες υποβάλλουν τα κάτωθι αναφερόμενα δικαιολογητικά.  

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό 

ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, 
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της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και επίσης ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς 

τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εάν το προσωπικό που 

απασχολείται στον Υποψήφιο ανήκει σε παραπάνω του ενός ασφαλιστικούς φορείς, 

απαιτείται πιστοποιητικό από όλους τους εν λόγω ασφαλιστικούς φορείς. 

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

1.18.2 Αλλοδαποί πολίτες: 

Τα πιστοποιητικά της ως άνω παραγράφου 1.18.1  ή άλλα ισοδύναμα έγγραφα ή 
αποδεικτικά μέσα εκδοθέντα από τις κατά περίπτωση αρμόδιες δικαστικές ή διοικητικές 
Αρχές της χώρας εγκατάστασής τους.  

 

1.18.3 Τα Νομικά Πρόσωπα 

Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλουν τα εξής έγγραφα: 
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, που προβλέπονται στα σημεία 1.18.1 και 

1.18.2.  
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της 
χώρας τους (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). 

3. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις 
ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασηςή 
άλλες ανάλογες καταστάσεις που προβλέπονται στο δίκαιο της χώρας (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα αδικήματα του σημείου 1 της παρ. 1.18.1 της παρούσας. 
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1.19 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: 

Εφόσον στο ποινικό μητρώο αναφέρονται αδικήματα για τα οποία δεν προκύπτει 
σαφώς αν ανήκουν σε αυτά που σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη προκαλούν τον 
αποκλεισμό του συμμετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της 
σχετικής καταδικαστικής απόφασης, προκειμένου να κριθεί ανάλογα. 

Η μη υποβολή καθώς και η μη προσήκουσα υποβολή κάποιου από τα παραπάνω 
δικαιολογητικά των παρ. 1.18.1, 1.18.2 και 1.18.3  του παρόντος συνιστά λόγο 
αποκλεισμού από τον διαγωνισμό. 

 

1.20 ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Οι συμπράξεις ή οι ενώσεις εταιρειών θα πρέπει να καταθέσουν όλα τα ανωτέρω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας.  

Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και 
συμμετοχής στην ένωση – σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο 
αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της 
ένωσης – σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο 
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης 
από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 
σημείου 1 της παραγράφου18.1 της του παρόντος άρθρου, 

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 18.3 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

1.21 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τότε αυτά αναπληρώνονται ως 
ακολούθως:  

 Για τους ημεδαπούς με ένορκη Δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη 
στην οποία θα βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης του σχετικού 
πιστοποιητικού όσο και ότι ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη 

κατάσταση 

 Για τους αλλοδαπούς με ένορκη Βεβαίωση του προσφέροντος ή, στα κράτη όπου 
δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος 
ενώπιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου  
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του προσφέροντος στην οποία θα 
βεβαιώνεται τόσο η αδυναμία έκδοσης των συγκεκριμένων εγγράφων όσο και ότι 
ο προσφέρων δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 
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2. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη 

Δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του 
νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού 
προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το 
οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, επίσης, επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα 

δικαιολογητικά (παρ. 1.22 και 1.23) τα παρακάτω στοιχεία εντός του φακέλου 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: 

1.22 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την χρηματοπιστωτική και οικονομική 
ικανότητά τους προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα 
ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες 
εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών τελευταίων 
οικονομικών χρήσεων (2010, 2011 και 2012), καθώς και καταστάσεις αποτελεσμάτων 
χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και δημοσίευσή τους.  

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2012 δεν έχει δημοσιευθεί, οι 
προσφέροντες υποβάλουν, φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την Εφορία ισοζυγίου 
μηνός Δεκεμβρίου 2011. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να συνοδεύεται από κατάσταση 
στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος Εργασιών για τη χρήση 2011. 

3. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος σε 
ένωση-σύμπραξη, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή 
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση 
του συμμετέχοντος.  

4. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 
ισολογισμών, είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

5. Σε περίπτωση ένωσης – σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή σύμπραξηςή 
συνεταιρισμοί. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί του συνολικού ύψους του κύκλου 

εργασιών ως προς την παροχή συναφών έργων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τα 
προηγούμενα τρία οικονομικά έτη.  

 

1.23 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

1. Κατάλογος με γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την 
τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα καθώς και 
περιγραφή των μέσων ποιοτικού ελέγχου. 
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2. Τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στον συντονισμό και 
διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ή/και ανθρώπινων πόρων στον 
τομέα της υγείας. Συγκεκριμένα απαιτείται να έχει συμμετάσχει κατά την τελευταία 
τριετία (2010–2013) σε δύο (2) τουλάχιστον μελετητικά / συμβουλευτικά έργα στα 
πεδία των ανθρωπίνων πόρων και της κοινωνικής προστασίας στον τομέα της υγείας, 
αθροιστικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου με το 100% του υπό ανάθεση 
έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ των οποίων το ένα (1) τουλάχιστον να έχει 
ολοκληρωθεί επιτυχώς.  

Εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία προμηθευτών, η ανωτέρω 
προϋπόθεση αρκεί να πληρείται αθροιστικά από τα μέλη του.  

3. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή δύο (2) έργων, παρόμοιου με το 
προκηρυσσόμενο, τα οποία ολοκλήρωσαν εντός της τελευταίας 3ετίας (2010-2013), 
αθροιστικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου με το 100% του υπό ανάθεση 
έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του 
χρόνου υλοποίησης του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του 
διαγωνιζομένου σε αυτό.  

 
Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που αφορούν ή συνδυάζουν ενέργειες όπως οι 

παρακάτω: 

 Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης και παρακολούθησης 
συγχρηματοδοτουμένων από το ΕΚΤ έργων στον τομέα της υγείας 

 Εκπόνηση ερευνών στα πεδία των ανθρωπίνων πόρων και της κοινωνικής 
προστασίας στον τομέα της υγείας 

 

 

 

4. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων 
που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι 
φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με σχετική βεβαίωση 
καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που έχει εκδοθεί από την κατά 
περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, βεβαιώσεις 
καλής εκτέλεσης των έργων ή άλλα σχετικά παραστατικά που να αποδεικνύουν την 
υλοποίησή τους.  

5.  Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 από εγκεκριμένο φορέα σε ισχύ ή 
αντίστοιχο ισοδύναμο από εγκεκριμένο φορέα, με αντικείμενο τον τομέα μελετών και 
την διαχείριση έργων. 

6. Κατάλογος με την προτεινόμενη στελέχωση της Ομάδας Έργου, η οποία θα πρέπει να 
διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων 
/υπηρεσιών όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω (1.23.2) μαζί με αναλυτικά 
βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών. 

Τα στοιχεία Στελέχωσης της Ομάδας Έργου θα καταγράφονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 

Α/Α Πελάτης 
Σύντομη περιγραφή του 

έργου 
Διάρκεια εκτέλεσης 

Ποσοστό συμμετοχής 
στην υλοποίηση του 

έργου  
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Εταιρία 
Θέση στην 

Ομάδα Έργου 

Τίτλοι Σπουδών 
(ίδρυμα, τίτλος 
σπουδών,  έτος 

απόκτησης, 
μεταπτυχιακά) 

Σύντομη Περιγραφή 
Εμπειρίας (με αναφορά στα 

έτη εμπειρίας) 

      

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να συγκροτήσει Ομάδα Έργου, η οποία θα απαρτίζεται 
από ικανό αριθμό στελεχών (όχι λιγότερα από τέσσερα) για την έγκαιρη και ποιοτική 
υλοποίηση του έργου. Η απασχόληση καθενός θα πρέπει να συνδέεται με κάποια 
ενότητα του έργου και να προσδιορίζεται ποσοτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο στην 
προσφορά του.  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να τεκμηριώσει αναλυτικά στην προσφορά του ένα 

ολοκληρωμένο Σχήμα Διοίκησης Έργου, στο οποίο να προδιαγράφει, κατ’ ελάχιστο, τον 

τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 

απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης. Επίσης, πρέπει να τεκμηριώνει τους συνολικά 

προσφερόμενους ανθρωπομήνες ανά κατηγορία και είδος παρεχομένων υπηρεσιών.  

Επικεφαλής της Ομάδας Έργου θα είναι ο Υπεύθυνος Έργου, που πρέπει να διαθέτει τα 
ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

α) Πανεπιστημιακό τίτλο πολιτικών ή οικονομικών ή κοινωνικών ή νομικών επιστημών και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα με εξειδίκευση στα πεδία της υγείας / ή κοινωνικής προστασίας 
/ή  διαχείρισης ανθρώπινων πόρων 

β) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στους παρακάτω 
τομείς: 

 Εκπόνηση ερευνών στα πεδία της απασχόλησης, της υγείας και της κοινωνικής 
προστασίας 

 Συμμετοχή σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου (τουλάχιστον τρία) θα αποτελούνται από στελέχη 
που διαθέτουν τα ακόλουθα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα: 

α) Πανεπιστημιακό τίτλο πολιτικών ή οικονομικών ή κοινωνικών ή νομικών επιστημών και 
μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα οικονομικών ή κοινωνικής προστασίας ή ανθρώπινων 
πόρων  

β) Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στους παρακάτω 
τομείς: 

 Εκπόνηση ερευνών/μελετώνστον τομέα της υγείας 

 Συμμετοχή στην υλοποίησησυγχρηματοδοτούμενων έργων 

Ένα τουλάχιστον στέλεχος της Ομάδας Έργου θα πρέπει να είναι στέλεχος πληροφορικής 
με αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε έργα που 
σχετίζονται με τον σχεδιασμό και ανάπτυξη portal. 
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Η κάλυψη των προσόντων καθώς και η εμπειρία πρέπει να προκύπτει από αναλυτικά 

βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων στο έργο (σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Παραρτήματος), τα οποία θα περιληφθούν στον φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου 

Αναδόχου. 

 
Εάν ο Υπεύθυνος ή τα μέλη της ομάδας έργου του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι 

μόνιμα στελέχη του προσφέροντος που υποβάλλει την προσφορά, υποβάλλεται από έναν 
έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την 
προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και δέχονται τους όρους του παρόντος 
διαγωνισμού,ενώ εάν είναι υπάλληλοι άλλων εταιριών υποβάλλονται επιπλέον 
βεβαιώσεις των εταιριών αυτών ότι τελούν εν γνώσει της προαναφερόμενης 
συνεργασίας. Αντικατάσταση του Υπευθύνου, ή των μελών της ομάδας έργου κατά την 
διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από την προηγούμενη έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης. Ο 
Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή 
λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα 
Αρχή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν.  
 

Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση μέλους 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. 
 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι που, όπως προκύπτει από τα 
δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου δεν διαθέτουν τις σχετικές προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής της 
παραγράφου 1.23 της παρούσας προκήρυξης, δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό και 
αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας αιτιολογημένα. 
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1.24 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο υποφάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει 
να περιέχει τα παρακάτω: 

Α Αντίληψη για το αντικείμενο του έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

Α1 Ανάλυση του περιβάλλοντος του έργου  

Α2 Ειδικές απαιτήσεις του έργου και των αναγκών του 

Β Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου  

Β1 Ανάπτυξη των Μεθοδολογιών και των παραδοτέων 

Β2 Τεχνικά μέσα και Εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η ομάδα έργου για την εκπόνηση του 
έργου  

Β4 Χρονοπρογραμματισμός των εργασιών 

Γ Δομή, σύνθεση και οργάνωση ομάδας έργου και διαδικασίες διοίκησης του έργου 

Γ1 Οργάνωση της λειτουργίας και συνοχή της ομάδας και του εμπειρογνώμονα 

Γ2 Διαδικασίες διοίκησης του έργου, περιγραφή διαδικασιών ροής επικοινωνίας με την 
αναθέτουσα αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς και διασφάλισης ποιότητας του έργου 

 

Επίσης ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μπορεί να περιέχει: 

- τεκμηριωτικό υλικό (εγχειρίδια, φυλλάδια, κλπ.) 

- οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του 

υποψήφιου Αναδόχου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην 
παρούσα Διακήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής 
αξιολόγησης και εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους Προσφέροντες  να 
παράσχουν διευκρινίσεις σχετικές με την Τεχνική Προσφορά και οι Προσφέροντες 
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή,  να παράσχουν τις σχετικές διευκρινίσεις μέσα σε 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν. Στην περίπτωση 
αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 

 

1.25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Ο υποφάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει τα οικονομικά 
στοιχεία όπου  επί ποινή  απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, 
επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. 

 
Ο υποφάκελος με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», περιλαμβάνει τη οικονομική 

προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και 
αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ, στη βάση ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. Οι 
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προσφέροντες στην Οικονομική τους Προσφορά συμπληρώνουν υποχρεωτικά και τον 
παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

 
Α. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α/
Α 

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗ 
(σε Α/Μ) 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ Α/Μ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

        

        

ΣΥΝΟΛΟ Α       

Β. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ 

         

         

ΣΥΝΟΛΟ Β      

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β      

 
Επίσης, πρέπει να επισυνάψει αντίγραφο του παραπάνω πίνακα στον υποφάκελο 

«Τεχνική Προσφορά», χωρίς τιμές. 
 

Επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 140.000,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Οικονομική προσφορά μεγαλύτερη της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης δεν γίνεται δεκτή και επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της 
προσφοράς και τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου. 
 

Εάν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, οι προσφερόμενες τιμές για την 

εκτέλεση και υλοποίηση της σχετικής σύμβασης, φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση 
με το αντικείμενο αυτού, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής, να ζητήσει εγγράφως διευκρινίσεις από τους προσφέροντες για την σύνθεση 
της προσφοράς πριν από την απόρριψή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 
του Π.Δ. 60/2007. 

 

1.26 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ 

Οι τιμές των προσφορών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκφράζονται 
ολογράφως και αριθμητικώς σε Ευρώ και συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Επισημαίνεται 
ότι εφόσον δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των 
προβλεπόμενων επιβαρύνσεων και δαπανών του αναδόχου για την πλήρη εκτέλεση του 
Έργου, περιλαμβανόμενων και των εξόδων μετακινήσεων και διαμονής των στελεχών του 
Αναδόχου που μπορεί να απαιτηθούν για την εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του. 

Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. 
 

Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις 
%, στο οποίο υπάγεται το υπό προμήθεια είδος ή υπηρεσία. 
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Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ύψους της προσφερόμενης τιμής, οι δε 
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Μη παροχή των ζητουμένων στοιχείων 
συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία. 

Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. 
Οι τιμές της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιπλέον παράταση της διάρκειας της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής 
τους, να υποβάλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς. 

Η Αναθέτουσα αρχή δεν επιβαρύνεται ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση 
απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν 
συνεργάτες του αναδόχου του έργου. 

Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό να 
εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη 
Σύμβαση. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.27 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας 
Διαγωνισμού την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα 
γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. 

Οι Προσφορές κατά την παραλαβή τους πρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο 
σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία. 

Η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
Προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 

Η αποσφράγιση γίνεται με την εξής διαδικασία: 

1. Ανοίγονται, σε δημόσια συνεδρίαση, οι ενιαίοι φάκελοι και αποσφραγίζονται οι 
Φάκελοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, μονογράφονται και σφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής κατά φύλλο. 

2. Οι Φάκελοι Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
μονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την αρμόδια Επιτροπή φυλάσσονται. 
Ειδικότερα οι Φάκελοι Οικονομικών Προσφορών τοποθετούνται σε νέο ενιαίο 
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται, υπογράφεται από την αρμόδια Επιτροπή και 
φυλάσσεται. 

3. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, ελέγχει μόνο ως προς την αριθμητική 
πληρότητα και εγκυρότητα (δηλ. έναντι του πίνακα δικαιολογητικών) τα 
δικαιολογητικά Συμμετοχής. Ανάλογα με τον αριθμό και τον όγκο των 
δικαιολογητικών η αρμόδια Επιτροπή, δύναται να ελέγξει το περιεχόμενο των 
δικαιολογητικών και την πλήρωση των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής – 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής,  σε επόμενη συνεδρίαση. 

4. Μετά τον έλεγχο της κάλυψης του κριτήριου συμμετοχής μέσω της εξέτασης του 
περιεχομένου των δικαιολογητικών συμμετοχής, η Επιτροπή εισηγείται στο αρμόδιο 
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όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά του 

γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. Με την ίδια 
απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, η ώρα και η ημερομηνία της 
αποσφράγισης των Τεχνικών Προσφορών για τους υποψήφιους Αναδόχους των 
οποίων η Προσφορά ως προς τα δικαιολογητικά Συμμετοχής έχει γίνει αποδεκτή. 

5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 
επαναφέρονται στην αρμόδια Επιτροπή για την αποσφράγιση τους, όσες Προσφορές 
έγιναν αποδεκτές για συμμετοχή στο διαγωνισμό (βάσει των δικαιολογητικών 
Συμμετοχής)σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση της Αναθέτουσα 
Αρχής. Οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την 
αξιολόγηση των δικαιολογητικών Συμμετοχής αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. 

6. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Τεχνικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 

7. Η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή συνεδρίαση, αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές και 
εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσα Αρχής, το οποίο αποφαίνεται 
σχετικά και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η 

απόφασή του. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορισθούν και ο τόπος, ώρα και 
ημερομηνία της αποσφράγισης των Οικονομικών Προσφορών για τους υποψήφιους 
Αναδόχους των οποίων η Τεχνική Προσφορά έχει γίνει αποδεκτή. 

8. Μετά την παραπάνω διαδικασία, οι σφραγισμένοι φάκελοι των Οικονομικών 
Προσφορών επαναφέρονται - για όσες Προσφορές έγιναν αποδεκτές - στην αρμόδια 
Επιτροπή για την αποσφράγισή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω 
απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή. Όσες δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά επιστρέφονται. Ομοίως επιστρέφονται και οι Φάκελοι Τεχνικών Προσφορών 
που δεν είχαν αποσφραγισθεί. 

9. Κατά την αποσφράγιση του Φακέλου Οικονομικών Προσφορών, μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή, σε δημόσια συνεδρίαση, όλα τα 
πρωτότυπα στοιχεία του κατά φύλλο. 

10. Μετά το πέρας και της οικονομικής αξιολόγησης, η αρμόδια Επιτροπή, σε κλειστή 
συνεδρίαση, συντάσσει τον τελικό Πίνακα Κατάταξης των διαγωνιζομένων κατά 
φθίνουσα σειρά αξιολόγησης σύμφωνα με το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισμού, 
από τον οποίο προκύπτει ο προτεινόμενος προς κατακύρωση του Έργου, 
επικρατέστερος Ανάδοχος. 

11. Η αρμόδια Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στο αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής το οποίο αποφαίνεται σχετικά και με μέριμνά του 
γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.  

12. Ο ουσιαστικός έλεγχος και η αξιολόγηση των Προσφορών, (Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής, Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή  

σε κλειστές συνεδριάσεις, εντός των χρονικών ορίων που έχουν καθορισθεί με την 
απόφαση ορισμού της. 

13. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν 
γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους 
Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων 
Προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης) ύστερα από σχετική 
ειδοποίησή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των Προσφορών θα γίνει 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, χωρίς απομάκρυνσή τους από 
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το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή ή με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο ψηφιοποίηση, αναπαραγωγή ή αναμετάδοση.  
14. Σε περίπτωση που με την Προσφορά υποβάλλονται στοιχεία και πληροφορίες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους Συνδιαγωνιζόμενους 
θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να 
σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα» και να 
ενημερώνει την αρμόδια Επιτροπή κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
Διαγωνισμού. Όλες οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να 
αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα δύναται 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 
ενδιαφερομένου. 

15. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αποσφράγισης των Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή 

συντάσσει πρακτικά τα οποία παραδίδει στο αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής σε δύο (2) όμοια αντίτυπα. 

 
Σημείωση: 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα μέσα (CDs) που περιέχουν τα ηλεκτρονικά αρχεία 
των Τεχνικών και των Οικονομικών Προσφορών αναφορικά με: 

 το κατά πόσον είναι αναγνώσιμα και μη επανεγγράψιμα, 

 οποιαδήποτε άλλη παράλειψη που υποπέσει στην αντίληψή της. 
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιο μέσο (CD) αυτό 

επιστρέφεται στον υποψήφιο Ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
προσκομίσει νέο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της Διακήρυξης, εντός 
δύο (2) ημερών από την με απόδειξη παραλαβής, έγγραφη ενημέρωση. 

 

1.28 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Με την αποσφράγιση του υποφακέλου της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» η Επιτροπή 
αξιολόγησης προβαίνει, σε κλειστές συνεδριάσεις, σε αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, όλων όσων έγιναν αποδεκτοί από την πρώτη φάση του διαγωνισμού.  

Η αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς βασίζεται στο περιεχόμενο του υποφακέλου 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι υποψήφιοι ενδέχεται  να κληθούν  να αναλύσουν προφορικά 
την προσφορά τους στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού και να απαντήσουν σε 
τυχόν ερωτήσεις των μελών της. 

Για να ολοκληρώσει το έργο της, η Επιτροπή μπορεί να επικοινωνεί γραπτά με 
τους υποψηφίους και να θέτει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Διευκρινίσεις που δίδονται 

αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Σε καμία περίπτωση οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να μεταβάλλουν την προσφορά τους ή 
να καταθέσουν αντιπροσφορά. 

Μετά την αποσφράγιση του υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και 
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λοιπών στοιχείων αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους 

συμμετέχοντες. 

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
των προσφορών, συντάσσει πρακτικό με την τελική κατάταξη των προσφορών που 
υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό και εισηγείται σχετικά. 

Ειδικότερα: 

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από 
Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που θα οριστεί από το ΤΕΙ 
Αθηνών . Η ανωτέρω Επιτροπή θα εισηγηθεί σχετικά στα αρμόδια όργανα που θα λάβουν 
και την σχετική απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών για τη Σύναψη της Σύμβασης 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Έλεγχος Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του 

υποφακέλου«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 Τελική Αξιολόγηση 

 Η αξιολόγηση των προσφορών συνίσταται στη βαθμολόγηση επιμέρους Ομάδων 

Κριτηρίων. 

 

1.29 ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήριαοικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικών και 
επαγγελματικών ικανοτήτων είναι:  

Α. Κριτήριο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντα: 
Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθεί η επάρκεια του προσφέροντα για την εκπόνηση του 
έργου, με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1.22 
ανωτέρω.  

Ελάχιστη προϋπόθεση χρηματοοικονομικής επάρκειας είναι οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τα τελευταία τρία έτη, ύψους μεγαλύτερο 
από το 100% του προϋπολογισμού του έργου. 

Β. Κριτήριο τεχνικών και επαγγελματικών ικανοτήτων του προσφέροντα: 

Αναφορικά με το θέμα θα εξεταστεί η ενασχόληση σε σχετικά με το αντικείμενο της 
προκήρυξης έργα που έχουν αναληφθεί κατά το παρελθόν από τον υποψήφιο Ανάδοχο 
με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία σύμφωνα με τα ζητούμενα της παρ. 1.23 ανωτέρω. 
Ελάχιστη προϋπόθεση τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας θεωρείται να έχει 
συμμετάσχει κατά την τελευταία τριετία (2010–2013) σε δύο (2) τουλάχιστον μελετητικά / 
συμβουλευτικά έργα στα πεδία των ανθρωπίνων πόρων και της κοινωνικής προστασίας 
στον τομέα της υγείας, αθροιστικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου με το 100% 



Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού                               Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην 

Διαγωνισμού  για το  Υποέργο 7                                        τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα. 

 
Σελίδα |37 

του υπό ανάθεση έργου συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εκ των οποίων το ένα (1) 

τουλάχιστον να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. 

Γ. Κριτήρια τεχνικών ή/και επαγγελματικών ικανοτήτων της Ομάδας έργου : 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με βάση την παρ. 1.23, θα εξεταστεί 
αν πληρούνται οι ελάχιστες προϋποθέσεις για τα στελέχη της Ομάδας έργου. 

1.30 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Το κριτήριο επιλογής Αναδόχου και κατακύρωσης του έργου σ' αυτόν είναι η 
συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά. 

Δικαίωμα αξιολόγησης της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς διατηρούν μόνο οι 
υποψήφιοι που κρίνονται ποιοτικά επαρκείς σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη. 

Τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης κάθε ομάδας και οι αντίστοιχοι συντελεστές 

βαρύτητας δίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Κριτήρια Αξιολόγησης 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Α Πληρότητα και αρτιότητα της αντίληψης για το 
αντικείμενο του έργου και τις ειδικές ανάγκες του 

20% 

Α1 Ανάλυση του περιβάλλοντος του έργου  10% 

Α2 Κατανόηση των ειδικών απαιτήσεων του έργου και των 
αναγκών του 

10% 

Β Πληρότητα, αρτιότητα και αποτελεσματικότητα της 
προτεινόμενης μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου  

55% 

Β1 Καταλληλότητα, πληρότητα και ανάπτυξη των 
Μεθοδολογιών και των παραδοτέων. 

15% 

Β2 Τεχνικά μέσα και Εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η 
ομάδα έργου για την εκπόνηση του έργου  

30% 

Β3 Ρεαλιστικότητα και πληρότητα του 
Χρονοπρογραμματισμού των εργασιών 

10% 

Γ Δομή, σύνθεση και οργάνωση ομάδας έργου και 
αποτελεσματικότητα διαδικασιών διοίκησης του έργου 

25% 

Γ1 Αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου (δομή, σύνθεση 
και οργάνωση) και σαφήνεια αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων 

15% 

Γ2 Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διοίκησης του 
έργου, επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή και τους 
εμπλεκόμενους φορείς και διασφάλισης ποιότητας του 
έργου 

10% 
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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 3 δεκαδικά ψηφία, και 

η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων 

βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή  Διενέργειας του 

Διαγωνισμού 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 3 δεκαδικά ψηφία. 

Επικρατέστερη είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο Λ. 

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

κόστος χωρίς Φ.Π.Α. 

2. Ο συντελεστής «Λ» υπολογίζεται με ακρίβεια τριών δεκαδικών ψηφίων. 

3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

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

προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές σε καμιά φάση του 
διαγωνισμού και σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού συντάσσει σχετικό πρακτικό και 
εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή την αποδοχή ή την αιτιολογημένη απόρριψη των 
προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων 
τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας.  

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο 
στάδιο αυτό ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικά και με τηλεομοιοτυπία και μετά την άπρακτη 
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών, η 

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού προχωρά στα επόμενα στάδια αυτού. 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.31 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Διενέργειας του Διαγωνισμού και της 
Αξιολόγησης των Προσφορών, με Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος στον 
οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, καλείται να υποβάλλει στην 
Αναθέτουσα Αρχή,  εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών (Ν. 3614/2007, άρθρο 25) από 
την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, τον υποφάκελο Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης (βλ. 1.18), προκειμένου αυτά να ελεγχθούν από αρμόδια Επιτροπή. 

Σε ημερομηνία που θα καθορίζεται με την ανωτέρω απόφαση αποσφραγίζεται ο 
Φάκελος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την 
αρμόδια Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία του Φακέλου κατά φύλλο, ή γίνεται 
διάτρηση αυτών με την ειδική διατρητική μηχανή της Αναθέτουσας Αρχής.                                 

Στη διαδικασία αυτή καλούνται να παραστούν όσοι έχουν υποβάλλει παραδεκτή 
τεχνική και οικονομική Προσφορά. 

Η αρμόδια Επιτροπή ελέγχει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης και εισηγείται στο 

αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο αποφαίνεται με σχετική του απόφαση 
και με μέριμνά του γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή του. 

Σε περίπτωση αποδοχής των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, η Αναθέτουσα Αρχή 
καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο στον οποίο έχει κατακυρωθεί ο Διαγωνισμός, να υποβάλλει 
τα απαραίτητα Δικαιολογητικά και Νομιμοποιητικά έγγραφα για την υπογραφή της 
Σύμβασης, τα οποία θα είναι σύμφωνα με την επιστολή της πρόσκλησης. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Δικαιολογητικών κατακύρωσης συνιστά 
λόγο αποκλεισμού του προσφέροντος και κατάπτωση της Εγγυητικής Συμμετοχής του. Σε 
αυτή την περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχήκαλεί τον επόμενο στον τελικό Πίνακα Κατάταξης 

των διαγωνιζομένων υποψήφιο Ανάδοχο, να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
και συνεχίζεται η διαδικασία ως ανωτέρω. 

 

1.32 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος ορίζει Εκπρόσωπο και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να 
υπογράψει τη Σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 
Σύμβαση. Επί πλέον πρέπει να ορισθεί και αναπληρωτής του Εκπροσώπου με τις ίδιες 
αρμοδιότητες. Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του Εκπροσώπου ή/ και του Αναπληρωτή 
του αναφέρεται γραπτά στην Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά από τη γραπτή έγκριση 
αυτής. 

Ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Αναδόχου είναι, μεταξύ άλλων, 
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση 
και να διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με 

τη Σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν σε συναντήσεις με τα αρμόδια για 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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1.33 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία 
ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης. Η Σύμβαση, που 
περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του 
έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 
καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Διακήρυξη, και την προσφορά του Αναδόχου 
και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, όπως ορίζεται στο Αρ. 
24 του Π.Δ. 118. 

Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Μέρος Β. 

Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του 
τελικού κειμένου της Σύμβασης, θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της εγγύησης 

συμμετοχής, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της προσφοράς 
του κατά τον εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο 
χρόνο και την παράταση, για τον ίδιο χρόνο, της ισχύος της εγγυητικής συμμετοχής ή την 

αντικατάστασή της με την εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Ο Υποψήφιος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο υποχρεούται να προσέλθει σε 
δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Εάν ο Υποψήφιος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει την 
σύμβαση, το αρμόδιο όργανο του ΤΕΙ  μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει 
την κατάπτωση υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής της εγγύησης συμμετοχής χωρίς άλλη 
διαδικαστική ενέργεια. 

Η σύμβαση θα καταρτισθεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 
ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
παρούσας.  

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από την αναθέτουσα αρχή, στην περίπτωση μη 
χρηματοδότησης του έργου ή μερικής περικοπής αυτής, οπότε οι συμβαλλόμενοι 
απαλλάσσονται εκατέρωθεν των υποχρεώσεων τους από τη σύμβαση και ουδεμία 
περαιτέρω ευθύνη υπέχουν. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα αμειφθεί για όσα 
τμήματα του έργου έχει ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα καταγγελίας, εφόσον αυτά 
πληρούν τους όρους της σύμβασης, μετά από την οικονομική εκκαθάριση του έργου. 

 

1.34 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, που περιλαμβάνει και τους χρόνους παράδοσης των επί μέρους 
παραδοτέων, εμφανίζεται στο Μέρος Β΄της παρούσας. 
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1.35 ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Μετά την ανάθεση του έργου και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η σειρά 
ισχύος της σύμβασης και των λοιπών εγγράφων του έργου ορίζεται ως εξής: 

1. Σύμβαση, 
2. Προσφορά, 
3. Διακήρυξη. 

 

1.36 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία, το αργότερο 
κατά την υπογραφή της Σύμβασης, Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης 
σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Α, το ύψος της οποίας σε 
ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, η Εγγύηση περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της 
προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι 
επιστροφής της στην Τράπεζα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται σταδιακά κατά το ποσόν που 
αναλογεί στην αξία του μέρους της σύμβασης που παραλήφθηκε.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε 
περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ.25 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 

150/Α/2007). 

 

1.37 ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 
Θεματικός Άξονας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 
στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 

Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού». Οι δαπάνες θα βαρύνουν                                    
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑΕ 2011ΣΕ09180052 κωδ. αριθ.                           
MIS 339464. 

Η αμοιβή του Αναδόχου καθορίζεται ως εξής: 

(α) Το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την παράδοση των 
παραδοτέων Π.1 και Π.3 

(β) Επιπλέον 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την 
παράδοση των παραδοτέων Π.2 και Π.6. 

(γ) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, δηλαδή το 40% του 
συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την ολοκλήρωση και την οριστική 
παραλαβή του έργου. 
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Η καταβολή των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται:  

α) μετά από την κατάθεση στο ΤΕΙ-Α της αντίστοιχης χρηματοδότησης 

β) μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του κάθε παραδοτέου. 

Οι ανωτέρω τρόποι πληρωμής δύναται να τροποποιηθούν για τις ανάγκες του 
Έργου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Σύμβασης, με βάση τα ορόσημα του Έργου, υπό 
την προϋπόθεση ότι η εκάστοτε πληρωμή δεν θα υπερβαίνει το αντικείμενο του                   
Έργου που θα έχει παραληφθεί. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος από τον ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΙ Αθήνας και εφόσον 
προσκομιστούν τα οριζόμενα από τον Κ.Β.Σ και τον Οδηγό Χρηματοδότησης Ερευνητικών 
& Επιμορφωτικών Έργων παραστατικά και δικαιολογητικά: 

1. Τιμολόγιο ή όποιο άλλο παραστατικό προβλέπεται από τον ΚΒΣ. 
2. Πρακτικό οριστικής παραλαβής από αρμόδια επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό 

αυτό. 
3. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 
4. Απόδειξη είσπραξης. 

5. Εξουσιοδότηση. 
 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Φόροι και λοιπές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις  καθώς  και η κράτηση 0,10% υπέρ της   
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής των Δημοσίων Συμβάσεων  βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
  
Το σύνολο της πληρωμής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό  
της  παρούσας διακήρυξης. 

 

1.38 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου θα καθοριστεί λεπτομερειακά στην 
σύμβαση που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα Προκήρυξη. 

Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες 
παράδοσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, 
καθώς και σε περιπτώσεις που τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού 
τιμήματος του μέρους του Έργου που καθυστερεί και μέχρι 15% επί του συνολικού 

συμβατικού τιμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες παραπάνω ρήτρες, επιβάλλονται, πέραν της 
καθυστέρησης σε σχέση με την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου, 
κατ΄ αντιστοιχία και στις περιπτώσεις καθυστερήσεων ολοκλήρωσης ενδιάμεσων 
παραδοτέων η έγκαιρη ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση του συνολικού έργου. Σε περίπτωση επιβολής ρητρών για ενδιάμεσα 
παραδοτέα, αυτές μπορεί να ανακληθούν ή να επιστραφούν σε περίπτωση έγκαιρης 
ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Οι ρήτρες καθυστέρησης για ενδιάμεσα παραδοτέα, 
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εάν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών που τυχόν θα 

επιβληθούν λόγω υπέρβασης της Συμφωνημένης Ημερομηνίας Αποπεράτωσης του 
συνολικού έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή 
του Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. 

Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι 
επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

 
 

1.39 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής. 
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. 

 

1.40 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

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 ιδιοκτησία του ΤΕΙ 
Αθήνας που μπορεί να τα διαχειρίζεται και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη 
υπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης από τρίτους που αφορά στο αντικείμενο της 
σύμβασης, τυχόν επιδικαζόμενη αποζημίωση θα βαρύνει απ’ ευθείας τον ανάδοχο, ο 
οποίος καθίσταται δικονομικός εγγυητής, η δε αναθέτουσα αρχή θα προσεπικαλέσει τον 

ανάδοχο στη σχετική δίκη. 

 

1.41 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη 
γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και 
διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας 
Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

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. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα 
εξουσιοδοτημένα απ’ αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά 
μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' 
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αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε 

τεχνικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου. 

 

1.42 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και 
προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και 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.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό 
του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 

Έργου και να μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.  

 

1.43 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και 
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α) να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού,  

β) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση 
ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης. 

γ) να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στην διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις των όσων σχετικά προβλέπονται στο 

Π.Δ. 60/ 2007. (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007). 

δ) Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι προσφέροντες δε δικαιούνται να 
αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων 
συμμετοχής. 

 

1.44 ΕΚΠΤΩΣΗ 

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 καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχήςη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο Ανάδοχος σε αποκατάσταση υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η 
έκπτωση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο ΠΔ118/2007. 
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1.45 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και το ΤΕΙ Αθηνών οφείλουν να καταβάλλουν προσπάθεια για την από 
κοινού ρύθμιση κάθε ζητήματος το οποίο τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης. 

Κάθε διαφορά σχετική με τη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων και των ζητημάτων 
προσυμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης), επιλύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και 
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο (δικονομικό 
και ουσιαστικό). 

 

1.46 ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση εκτελείται από τον Τελικό Δικαιούχο του έργου, τόσο ως προς 
την παρακολούθηση της για ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου, όσο και για τις 

πληρωμές του Αναδόχου.  

Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη. H τροποποίηση της Σύμβασης επέρχεται μόνο σε περιπτώσεις 
αντικειμενικά δικαιολογημένες, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς βασικοί όροι της 
Διακήρυξης  και βάσει του  αρθ. 24 παρ. 4 του ΠΔ 118. 
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ΜΕΡΟΣΒ : ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ –ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

2.1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

2.1.1 Συνοπτική παρουσίαση  Φορέα Υλοποίησης 

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών – 
Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας 
συγκροτήθηκε με τη σημερινή του μορφή, κατόπιν τροποποιήσεων και αντικαταστάσεων 
προηγουμένων σχετικών αποφάσεων περί της σύστασής του.  

α) Π.Δ. 432/81, ΦΕΚ 118 τεύχος Α’, 5 Μαΐου 1981 (ΦΕΚ Σύστασης),    

β) Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. Β1/819/1988, ΦΕΚ 920 τεύχος Β’ 21 

Δεκεμβρίου 1988 (ΦΕΚ 1ης  Τροποποίησης),  

γ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ. ΚΑ/680/22/8/96, ΦΕΚ 826 τεύχος Β’,      10 Σεπτεμβρίου 
1996 (ΦΕΚ 2ης Τροποποίησης) 

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που 
προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, 
απαραίτητων για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, αναπτυξιακών έργων, προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης και 
έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την 
εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων 
και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό 

τρίτων, καθώς και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη 
σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή 
παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή με τη συνεργασία άλλων ειδικών 
επιστημόνων. 

Στο ΤΕΙ-Αθήνας εντάσσεται το τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων στο πλαίσιο του 
οποίου ανήκει η Επιτροπή Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.). Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευναςστελεχώνεται  από μόνιμο 
προσωπικό. 

2.1.2.1  
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2.2 ΆΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΈΡΓΟ 

Οι λοιποί φορείς που εμπλέκονται στο έργο, πέραν του φορέα υλοποίησης και 
λειτουργίας είναι : 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 

www.epanad.gov.gr 

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.yyka.gov.gr 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής &  η Ειδική 
Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Τ.Υ.κ Κ.Α.) 
 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-  
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) 

www.ygeia–pronoia.gr 

Φορέας διασφάλισης της ακεραιότητας και 
ιδιωτικότητας των ιατρικών δεδομένων 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων www.dpa.gr 

 

2.3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

2.3.1 Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 
(ΕΔΔΑΠ)& Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων 

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστούν 
μετά από κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και έγκριση του αρμοδίου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής:  «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 
Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)» καθώς και «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων». 

 

2.3.2 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης και οριστικής παραλαβής του Έργου όπως θα 

προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από την αναθέτουσα αρχή η 
«Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ 
είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η προσωρινή και οριστική παραλαβή 
του παρόντος Έργου. 

 

2.4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο και ειδικά στην Ευρώπη τα συστήματα 
υγείας αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό τους όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, την αύξηση 
του προσδόκιμου ζωής και την αλλαγή του νοσολογικού προτύπου με τις χρόνιες 
πολυπαραγοντικές και εκφυλιστικές ασθένειες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία (βλ. 
Θεοδώρου Μ, Σαρρής Μ, Σούλης Σ., Συστήματα υγείας. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001), 
η γενική τάση των συστημάτων υγείας είναι η έμφαση στην παροχή υπηρεσιών μέσω της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο σπίτι και στην κοινότητα, η ανάγκη για παροχή 
φροντίδας και υποστήριξης στους άτυπους φροντιστές (informalcaregivers) και η ανάγκη 
για εξοικονόμηση ημερών νοσηλείας της νοσοκομειακή περίθαλψης. 

Τις επόμενες δεκαετίες αναμένεται αύξηση του ρυθμού των εξαρτώμενων ηλικιωμένων 
και των ασθενειών που οδηγούν στην απομόνωση ως βασικές αιτίες χρονίων παθήσεων 
και ανικανότητας. Παρόμοια θα αυξηθούν και οι ασθενείς με ψυχικές και νευρολογικές 
ασθένειες καθώς και παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας πλήρως εξαρτώμενα  

http://www.ygeia/
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(MoisePetal. Dementia in 9 OECD countries: a comparative analysis. Organisation for 

Economic Co-operation and Development, (OECD Health Working Paper 13), Paris 2004.  

Όσον αφορά στη μεθοδολογία οργάνωσης και διαχείρισης  της Μακροχρόνιας 
Φροντίδας τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια ποικιλία παρεμβάσεων που 
περιλαμβάνουν τον συνδυασμό των στρατηγικών με πολλούς άξονες (Wagneretal. 1996, 
WorldHealthOrganization 2002, Rendersetal. 2001). Το Μοντέλο Χρόνιας Φροντίδας κατά 
Wagner  είναι ένα παράδειγμα αυτού του είδους της προσέγγισης. Το μοντέλο έχει 
υλοποιηθεί από έναν μεγάλο αριθμό οργανισμών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και στη Σουηδία μέσω του “ChronicIllnessBreakthroughSeries” που έχει 
σχεδιαστεί από το InstituteforHealthCareImprovement (Wagneretal. 2001). Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση της πράξης στηρίζεται στην προσέγγιση της ολοκληρωμένης (integrated) 
παροχής υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας και ενδυνάμωσης ασθενών. Το 
οργανωτικό και διοικητικό μοντέλο Wagner (Wagner 2001), συνδυαστικά με το μοντέλο 
αυτοφροντίδας και ενδυνάμωσης ασθενών της Orem (Orem 2001), στοχεύουν στη 

βελτίωση  των λειτουργικών και κλινικών αποτελεσμάτων της διαχείρισης των 
μακροχρόνιων ασθενειών ως αποτέλεσμα της διαδραστικής αλληλεπίδρασης 
ενημερωμένων και ενδυναμωμένων ασθενών σε συνεργασία με ευαισθητοποιημένες 

διατομεακές ομάδες επαγγελματιών υγείας και φροντιστών.   

Το συνδυαστικό αυτό μοντέλο διαρθρώνεται σε έξι (6) άξονες οι οποίοι συνθέτουν 
τα χαρακτηριστικά του στοιχεία σε ότι αφορά στην μακροχρόνια φροντίδα ασθενών στην 
κοινότητα. Οι έξι (6) άξονες είναι οι ακόλουθοι: 

1. Οργάνωση και Διοίκηση των υπηρεσιών υγείας  
2. Διαχείριση της Αυτοφροντίδας 
3. Υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων  
4. Σχεδιασμός μοντέλου παροχής υπηρεσιών  

5. Κλινικά συστήματα πληροφοριών  
6. Πολιτικές της τοπικής κοινωνίας και πόροι 

Στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου είναι απαραίτητο το σύστημα υγείας και οι 
φορείς παροχής υπηρεσιών να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν σύνθετες 
διασυνδεδεμένες διεργασίες όπου συχνά το αποτέλεσμα μιας διεργασίας αποτελεί 
εισαγόμενο στοιχείο για την επόμενη (π.χ. ιατρικές παρεμβάσεις ως εισαγόμενες 
διεργασίες για νοσηλευτές παρεμβάσεις ή ψυχοκοινωνικές κλπ). Βασική επιδίωξη η 
ενοποιημένη διοικητική αλληλουχία εντολών και πληροφοριών με σαφήνεια στον 
καθορισμό των στόχων και τη διατομεακή επικοινωνία.  

Στόχος είναι η σαφής περιγραφή του τελικού «προϊόντος», η σταδιακή 
παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιότητας, της αξιοπιστίας και του κόστους, λόγω της 
υποχρεωτικής καταγραφής όλων των στοιχείων σε έντυπα και εκθέσεις. Η εμπλοκή του 

ανθρώπινου δυναμικού στη διασφάλιση υψηλών ποιοτικών υπηρεσιών χαρακτηρίζεται 
ως καθοριστική, καθώς στην πραγματικότητα οι ποιοτικές υπηρεσίες και προϊόντα 
διασφαλίζονται μόνο όταν οι επαγγελματίες υγείας λειτουργήσουν ως οι επί μέρους 
κρίκοι μίας ενιαίας αλυσίδας διαδικασιών που αλληλοεξαρτώνται, αλληλοεπηρεάζονται 
αλλά και αλληλοελέγχονται. 
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2.5 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2.5.1 Περιγραφή του έργου 

Το παρόν έργο (Υποέργο 7) είναι μέρος ενός συνολικότερου έργου που αφορά 
στην «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην αγωγή υγείας, αυτό-φροντίδα και 
αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες». Κύριος στόχος του συνολικού έργου, είναι 
αφενός ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προτύπου μοντέλου διασφάλισης ποιότητας 
στην αυτό-φροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες και αφετέρου η κατ’ 
οίκον φροντίδα ασθενών τους.   

Στο πλαίσιο του συνολικού έργου «Ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην 
αγωγή υγείας, αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες» το οποίο 
ακολουθεί τη λογική και φιλοσοφία του Μοντέλου Χρόνιας Φροντίδας κατά Wagner 
(Wagner 2001) υλοποιούνται επτά (7) υποέργα τα οποία παρουσιάζονται επιγραμματικά 
στη συνέχεια: 

1. Υποέργο 1: Μελέτες-εμπειρογνωμοσύνες για τη διάγνωση της υφιστάμενης 
κατάστασης και την ευαισθητοποίηση/επιμόρφωση ασθενών με νεοπλασίες, 

φροντιστών ασθενών και επαγγελματιών υγείας στην κατ΄οίκον φροντίδα και 
αυτοφροντίδα με σκοπό την ανάπτυξη του πρότυπου μοντέλου.  

2. Υποέργο 2:  Επιχειρησιακός σχεδιασμός δικτύου υπηρεσιών κατ΄ οίκον φροντίδας 
και αυτοφροντίδας. 

3. Υποέργο 3: Σχεδιασμός και ανάπτυξη προτύπου μοντέλου ποιότητας στην 
κατ΄οίκον φροντίδα και αυτό-φροντίδα ασθενών με νεοπλασίες.  

4. Υποέργο 4: Ενδυνάμωση και αποφόρτιση ασθενών με νεοπλασίες, φροντιστών και 
επαγγελματιών υγείας.  

5. Υποέργο 5: Αξιολόγηση εφαρμογής του μοντέλου ποιότητας στην κατ΄οίκον 
φροντίδα και αυτό-φροντίδα ασθενών με νεοπλασίες. 

6. Υποέργο 6: Ηλεκτρονικός φάκελος κατ΄οίκον φροντίδας και αυτοφροντίδας 
ασθενών με νεοπλασίες. 

7. Υποέργο 7: Διασύνδεση και προώθηση του πρότυπου μοντέλου στην τοπική 
κοινωνία και επιστημονική κοινότητα. 

 

2.6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 

2.6.1 Αντικείμενο του Υποέργου 7 

Το αντικείμενο του Υποέργου 7 με τίτλο «Το έργο που θα αναλάβει να υλοποιήσει 

ο ανάδοχος περιλαμβάνει  τα ακόλουθα: 

1. Δημιουργία Διαδικτυακής πύλης (Portal) που θα συνδεθεί με την 

αντίστοιχη Πύλη θα δημιουργηθεί στο Υποέργο 6 έτσι ώστε να επιτρέπεται τόσο τη 

δημιουργία κόμβου ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παροχής υποστήριξης είτε σε 

επαγγελματίες υγείας είτε σε φροντιστές και ασθενείς όσο και τη διάχυση των 

αποτελεσμάτων της Πράξης.  
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2. Στο πλαίσιο της διασύνδεσης και προώθησης του πρότυπου μοντέλου στην 

τοπική κοινωνία αλλά και της δημιουργίας του δικτύου υποστηρικτικών υπηρεσιών 

αυτοφροντίδας κατ’ οίκον, θα διοργανωθούν σε επιλεγμένους Δήμους ημερίδες- 

σεμινάρια επιμόρφωσης του τοπικού πληθυσμού στοχεύοντας στην προσέλκυση 

εθελοντών. Θα παρουσιαστούν τρεις κύκλοι των σεμιναρίων σε αντίστοιχους Δήμους με 

θέμα την κατ΄ οίκον παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτό-φροντίδας και 

αποκατάστασης σε ασθενείς με νεοπλασίες κατ’ οίκον. Τα ενημερωτικά σεμινάρια θα 

έχουν διάρκεια δύο (2) ημερών, όπου θα παρουσιαστούν θέματα αντίστοιχα με αυτά που 

πραγματεύεται η παρούσα πράξη. 

3. Διεξαγωγή μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων των επιμέρους δράσεων και 

ενεργειών των υποέργων στους άμεσα ωφελούμενους (ομάδες στόχου) καθώς και στους 

έμμεσα ωφελούμενους (τοπικός πληθυσμός) όπου θα διακινηθούν 150+ ερωτηματολόγια 

και θα πραγματοποιηθούν 20 συνεντεύξεις σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας και 

φροντιστές. Βασικός στόχος είναι να αξιολογηθεί η εφαρμογή του μοντέλου ποιότητας 

στην αυτοφροντίδα και αποκατάσταση ασθενών με νεοπλασίες ώστε να υπάρξουν οι 

απαραίτητες διορθώσεις προκειμένου να μορφοποιηθεί σε σύστημα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας.  

4. Συγγραφή συλλογικού τόμου η θεματολογία του οποίου θα αφορά στα 

επιμέρους υποέργα και δράσεις και θα παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα του 

Έργου. Ο συλλογικός τόμος θα μπορεί να χρησιμοποιείται από κάθε ενδιαφερόμενο όπως 

ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω: α)από τους σχεδιαστές πολιτικών δημόσιας υγείας και 

αγωγής υγείας, β) από φορείς και θεσμούς τοπικών κοινωνιών, γ) από καθηγητές και 

φοιτητές συναφών τμημάτων και σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.    

5. Ενέργειες διάχυσης του έργου, που περιλαμβάνουν: 

Προετοιμασία και υποστήριξη Επιστημονικής Ημερίδας στο ΤΕΙ της Αθήνας  

 

Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν: 

Παραδοτέο 1: Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (Portal) 

Παραδοτέο 2: Ημερίδες-Σεμινάρια Ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού σε 
επιλεγμένους Δήμους 

Παραδοτέο 3: Μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων του έργου 

Παραδοτέο 4: Συλλογικός τόμος των αποτελεσμάτων του έργου 

Παραδοτέο 5: Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας 

Παραδοτέο 6: Τελική Έκθεση Υλοποίησης Πράξης 

 

2.6.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη 

Η Πράξη έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη προτύπου  μοντέλου 
ποιότητας για την αγωγή πρόληψη και προαγωγή υγείας και στην παροχή 
υποστηρικτικών υπηρεσιών αυτοφροντίδας σε ασθενείς με νεοπλασίες κατ’ οίκον. Αφορά 
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τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι Μονάδες Υγείας και Κοινωνικής 

Φροντίδας με Σύστημα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπου μέσω του εγχειρίδιου θα 
προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία: α) στην προτυποποίηση των διαδικασιών, β) στην 
ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας σε θέματα ποιότητας. 

Η πράξη μέσω της υλοποίησής της θα αντιμετωπίσει σε κάποιο βαθμό την 
μειωμένη αποδοτικότητα της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και συγκεκριμένα παροχής φροντίδας 
υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ασθενείς με νεοπλασίες, οργανώνοντας την πληροφορία που θα 
υποστηρίξει ολοκληρωμένες προτάσεις με έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή και την 
αποκατάσταση της υγείας καθώς επίσης να βελτιώσει τις  διαδικασίες πρόσβασης στις 
υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των κατοίκων και κυρίως στις 
παρεχόμενες κατ’ οίκον υπηρεσίες φροντίδας υγείας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πράξη είναι σε συνάρτηση και συμβάλει στους 

στρατηγικούς στόχους του ΥΥκΚΑ καθώς επίσης και με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου συστήνεται οργανισμός με στόχο την ιατρική 
φροντίδα και την παροχή υπηρεσιών υγείας των ασφαλισμένων με πρωταρχικό ρόλο στην 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Στον τομέα ΠΦΥ σύμφωνα με τη στρατηγική του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκφράζεται μία στρατηγική που δίνει 
μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα του συστήματος υγείας που αφορά στην πρόληψη, την 
προαγωγή της υγείας, τις βασικές φροντίδες υγείας προς το σύνολο του πληθυσμού και 
ορισμένες υπηρεσίες αποκατάστασης και εναλλακτικής φροντίδας υγείας. Ο γενικός 
στόχος για την πρωτοβάθμια φροντίδα είναι η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου υγείας 
που θα στηρίζεται στην αναδιάρθρωση των υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο.  

Η απουσία συγκεκριμένων πολιτικών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, και 
γενικότερα η έλλειψη ενιαίου σχεδιασμού για πολιτικές πρόληψης και προαγωγής υγείας 

ιδίως σε ότι αφορά στα χρόνια νοσήματα και στους κύριους παράγοντες κινδύνου, καθώς 
επίσης και ο κατακερματισμός της ΠΦΥ αποτελεί μια σημαντική αδυναμία του 
συστήματος. Αντίθετα, στους τομείς, όπου αναπτύχθηκαν παρόμοιες πολιτικές, όπως για 
παράδειγμα στα ανιχνευτικά προγράμματα της νεογνικής ηλικίας και στους 
εμβολιασμούς, σημειώθηκαν εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Σκοπός της αγωγής υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της 
ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, 
αφενός µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, 
αφετέρου µε την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Στόχος 
είναι η διαμόρφωσης της επαγγελματικής κουλτούρας των καταρτιζομένων για την 
ενίσχυση και συμμετοχή σχετικά προγράμματα αγωγής υγείας.   

Από την υλοποίηση της Πράξης άμεσα ωφελούμενοι είναι οι ασθενείς, φροντιστές 

ασθενών, και οι επαγγελματίες υγείας ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι είναι οι πολίτες.  

Η ομάδα των ασθενών με νεοπλασίες που αφορά σε άτομα τα οποία είτε έχουν 
αυξημένο κίνδυνο, βάσει του προσυμπτωματικού ελέγχου και της πρώιμης διάγνωσης, να 
εκδηλώσουν κάποιας μορφής ασθένειας, είτε έχουν ήδη εκδηλώσει και βρίσκονται στο 
στάδιο της θεραπευτικής λειτουργικής αποκατάστασης. 

Οι φροντιστές ασθενών που αναφέρονται σε μέλη των οικογενειών ή του 
ευρύτερου οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος των ασθενών, μέσω του σχεδίου θα 
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παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας αποσκοπώντας στη βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

ασθενών και της λειτουργικής τους αποκατάστασης.   

Οι επαγγελματίες υγείας που αναφέρονται σε άτομα που κατέχουν ειδικότητες 
του τομέα υγείας-πρόνοιας: νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, φυσικοθεραπευτές, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.α.), οι οποίοι μπορεί να εργάζονται σε δομές και 
υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, και της πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης (κέντρα ημέρας, κέντρα υγείας, νοσοκομεία, ιατρεία πόνου κ.λπ. θα 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες του καθώς επίσης και την 
απασχολησιμότητά τους. 

Τα γενικότερα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης αναμένονται να είναι : 

 Ενίσχυση της πρόληψης και της προαγωγής υγείας, βελτίωση των όρων και 
προϋποθέσεων αποδοχής της διαφορετικότητας και εν τέλει διεύρυνση της 
κοινωνικής συνοχής. 

 Βελτίωση των προϋποθέσεων συνολικής ευεξίας των ατόμων και της κοινωνίας. 

 Βελτίωση των δεικτών νοσηρότητας του πληθυσμού, της θετικής έκβασης των 

παρεμβάσεων και μείωση των δεικτών επιπολασμού των νόσων. 

 Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Απαρτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δικτύωσή τους με την 
δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

Ενδεικτικά προσδοκώμενα αποτελέσματα αναμένονται να είναι : 

 Η Ανάπτυξη Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η εφαρμογή του από τους 
αντίστοιχους φορείς. 

 Δημιουργία φακέλου φροντίδας ασθενών κατ οίκον. 

 Η  προτυποποίηση των διαδικασιών και η ευαισθητοποίηση επαγγελματιών υγείας σε 
θέματα ποιότητας. 

 Η αξιολόγηση-ικανοποίηση από τη χρήση των υπηρεσιών. 

 Η δημιουργία Εγχειρίδιου μεθοδολογίας σχεδιασμού και διαμόρφωσης δεικτών 
αναφορικά με την ποιότητα ζωής. 

 

2.7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική του Προσφορά 
μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση 
του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του ΤΕΙ,  όσον αφορά το περιεχόμενο και 
τις προδιαγραφές του έργου.  
 

Η μεθοδολογία που θα προτείνει ο Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς 
αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 
αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
αναφέρει στην προσφορά του την προσέγγιση που θα ακολουθήσει (τεχνικές, εργαλεία, 
συνεργασίες κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με 
το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις συντονισμένες επαφές και συνεργασίες που 
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πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με 
το έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων κλπ.  
 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις 
δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον 
προτεινόμενο από αυτόν χρόνο.  
 

2.8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να συμπεριλάβει Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα 
Υλοποίησης Έργου στην Τεχνική του Προσφορά, όπου θα απεικονίζονται οι 
δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα και τα παραδοτέα του έργου, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω. 
 

2.9 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του πρόταση 
για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου και το προσωπικό που θα διαθέσει. Τυχόν 
αλλαγή του προσωπικού θα τελεί υπό την έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, που ορίζεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής. 

Στην καταγραφή  της ομάδας του έργου θα πρέπει ρητώς να αναφερθεί ο 
Υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την 
απευθείας επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και το συντονισμό των εργασιών 
και υλοποίησης του έργου, τη διευθέτηση ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 
παραλαβής και πληρωμής του έργου συμμετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση του έργου. 

 

2.10 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και τα ισχύοντα στο άρθρο 26 του 
Ν.4024/2011 συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) των 
υποβαλλομένων Παραδοτέων από τον ανάδοχο. 
 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιμέρους ενεργειών και του 
συνόλου του έργου του Αναδόχου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής του έργου. Αναλυτικά ο τρόπος εκτέλεσης, παρακολούθησης και παραλαβής 
του έργου θα ορίζεται με τη σύμβαση μεταξύ αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής. 

Το έργο του αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σύμβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση σχετικές εισηγήσεις της 
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου.  
 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται με την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της 
Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 

Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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……………… 

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 της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού)….…………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……………….. 
συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή 
όχι τον ΦΠΑ) ..................................., 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.} 
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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 από 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. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί 
βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(αρ.σύμβασηςήαρ.πρωτ.Απόφασηςκατακύρωσης) 

ΕΚΔΟΤΗΣ....................................................................... 

Ημερομηνία έκδοσης........................... 

Προς: ΤΕΙ Αθήνας-Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων 

Αγίου Σπυρίδωνος,12210, Αιγάλεω 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 

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. …………..  

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 με αριθμό................... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον 
τίτλο του έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό 
τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 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. 
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Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι 
οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., 
συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί 
βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στο Αιγάλεωσήμερα την …., ημέρα …., μεταξύ αφενός του ΤΕΙ Αθήνας που εδρεύει 
στην Αγίου Σπυρίδωνος… τκ…., εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο……….. και στο 
εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η 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 «ο Ανάδοχος», 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

Σε συνέχεια του δημόσιου 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 «…………..», σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης. 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ –ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Άρθρο1 
Αντικείμενο της Σύμβασης 
ΜετηνπαρούσασύμβασηηΑναθέτουσαΑρχή αναθέτει στονΑνάδοχο το έργο 

«ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΎΠΟΥ ΜΟΝΤΈΛΟΥ»,όπως περιγράφεται 
παρακάτω. 

 
Άρθρο2 
Διάρκεια της σύμβασης 
Συμβατικός χρόνος εκτέλεσης της Σύμβασης είναι οκτώ (8) μήνες από την 

υπογραφή της παρούσας. Σε περίπτωση που στο τέλος του παραπάνω χρονικού 
διαστήματος  δεν  έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τους 
όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

Ενδεχόμενη αναγκαία παράταση της διάρκειας της Σύμβασης χωρίς τροποποίηση 
αντικειμένου και αμοιβής είναι δυνατή με έγγραφη συμφωνία των Μερών. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να παρατείνει μονομερώς, σε περίπτωση ανάγκης, 
τη συμβατική διάρκεια του Έργου για εύλογο χρονικό διάστημα, κοινοποιώντας την 
απόφασή της τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου στον 
Ανάδοχο. 
 

Άρθρο3 
Παραλαβή του Έργου 

1.  Ηπαραλαβήτουέργουθαγίνειμέσασταχρονικάόριακαιμετον τρόποπουορίζεται 
κατωτέρωαπόΕπιτροπήΠαρακολούθησης και ΠαραλαβήςΈργου 
(ΕΠΠΕ)πουθασυσταθεί από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο 
ΠΔ118/2007 & το Ν.4024/2011. 

2 ΗΕΠΠΕ,εάν δενδιαπιστώσει ελλείψεις, παραλείψειςήαδυναμίες στα εκάστοτε 
παραδοτέα του έργου,οφείλεινασυντάσσει 
ΠρωτόκολλοΠαραλαβήςμετηνπαράδοσηαπότον Ανάδοχο στα εκάστοτε παραδοτέα 
έργου,μέσασεεύλογηπροθεσμίαηοποία καταρχήνδεν υπερβαίνει τις10ημέρεςαπό 
τηνημερομηνία παράδοσήςτου. 
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Στην περίπτωση που η ΕΠΠΕ κατά την παραλαβή διαπιστώσει οποιοδήποτε ελάττωμα 
στα εκάστοτε παραδοτέα του έργου,διατυπώνει εγγράφωςτιςπαρατηρήσειςτηςκαι 
τιςκοινοποιεί εγγράφως στονΑνάδοχο,εντός δέκα (10) ημερών απότην παράδοσή 
τους. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσασεεύλογηπροθεσμίαπουτίθεται απότην ΕΠΠΕνα 
συμμορφωθεί και παραδώσει εκ νέου τα παραδοτέα σε προσήκουσαμορφή. Σε 
αντίθετηπερίπτωση,ηΕΠΠΕμπορεί ναεπανέλθεικαιηπαραπάνωδιαδικασία 
επαναλαμβάνεται μέχρι της οριστικήςπαραλαβήςτουήμη. 

4. Εάν ο Ανάδοχος δε συμμορφωθεί με τις συμβατικές του υποχρεώσειςκαι τις 
υποδείξειςτηςΕΠΠΕεντόςτηςπροθεσμίαςπουθαταχθείγιατοσκοπόαυτό,η ΕΠΠΕ 
συντάσσει Πρωτόκολλο μηΠαραλαβής, αναφέροντας  λεπτομερώς  τους λόγους 
τηςμηπαραλαβής.ΤοΠρωτόκολλο μηΠαραλαβήςαποτελεί τηβάση των περαιτέρω 
ενεργειών της ΑναθέτουσαςΑρχήςγιατην κήρυξη τουΑναδόχου έκπτωτου ήκαι για την 
καταγγελία της παρούσας. 

5. Ο Ανάδοχος, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη του 
συμβατικούχρόνουπαράδοσης του έργου (επτά μήνες απότην υπογραφήτης 
παρούσας) ή των επιμέρους παραδοτέων,είναι δυνατόνναζητήσει 
εγγράφωςεύλογηπαράτασητηςπροθεσμίας παράδοσης, αφού επικαλεστεί και 
αποδείξει αναίτια αδυναμία τήρησης τουσυμφωνηθέντος χρόνου.Τοαίτημα 
απευθύνεται προς την Αναθέτουσα Αρχή,ηοποίααποφασίζει επ’αυτούσεεύλογο 
χρονικόδιάστημαπριναπότηλήξη τηςπροθεσμίας λήξης του 
έργου,κατόπινεισήγησηςτης ΕΠΠΕ. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΑΜΟΙΒΗ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Άρθρο4 
ΑμοιβήΑναδόχου 
 

1. ΗαμοιβήγιατηνεκτέλεσητουΈργουτουΑναδόχουορίζεταιστοσυνολικόποσό των 
…………..Ευρώ (………€),πλέον του νομίμου ΦΠΑ. 

2. Στοανωτέρωποσότης συνολικής αμοιβήςτουΑναδόχου συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές 
των συνεργατών του, ταπάσηςφύσεως δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,τα γενικά 
ή ειδικά για τηνσυγκεκριμένηπερίπτωσηπαντός είδουςέξοδα καιδαπάνεςτουσε 
σχέσημετηνπαράδοσητου έργου, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσηςφύσεως 
φορολογικώνήάλλωνεπιβαρύνσεωνυπέρτουΔημοσίουήυπέροιουδήποτετρίτου 
ήπροστεθέντοςκαι κάθεάλληδαπάνηή έξοδο που απαιτείται ήεπιβαρύνει τη 
διεξαγωγήτου έργου, καθώς καιοι κάθε είδους κρατήσειςκαι κάθε άλλη επιβάρυνση 
που προβλέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. 

3. Ρητά δε συμφωνείται ότι ο Ανάδοχοςουδεμίαάλληαπαίτησηέχει πέραν της ανωτέρω 
συνολικής αμοιβής. 

4. Ηαναπροσαρμογήαμοιβώνγιατοσύνολοτωνπαρεχόμενωνυπηρεσιών απαγορεύεται. 

 
Άρθρο5 
Τρόποςπληρωμής 
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Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», 

Θεματικός Άξονας 5, Άξονες Προτεραιότητας 5.1, 5.2, 5.3 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης 
στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού». Οι δαπάνες θα βαρύνουν το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ΣΑΕ ……………………….. κωδ. αριθ. MIS 339464 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 
1. Ο οικονομικός διακανονισμός ορίζεται ως ακολούθως: 

(α) Το 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την παράδοση των 
παραδοτέων Π.1 και Π.3 

(β) Επιπλέον 30% του συνολικού συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την 
παράδοση των παραδοτέων Π.2 και Π.6. 

(γ) το εναπομείναν υπόλοιπο του συμβατικού τιμήματος, δηλαδή το 40% του 

συμβατικού τιμήματος πλέον ΦΠΑ, μετά την ολοκλήρωση και την οριστική 
παραλαβή του έργου. 

 
Η καταβολή των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται: 

 Μετά την κατάθεση στο ΤΕΙ-Αθήνας της αντίστοιχης χρηματοδότησης  

 Μετά την οριστική παραλαβή κάθε παραδοτέου. 

Η πληρωμή της αξίας του υπό ανάθεση έργου θα γίνεται με την προσκόμιση των 
νόμιμων 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.  

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2238/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Γιατηνκαταβολή του τιμήματος ο Ανάδοχοςεκδίδει και προσκομίζει Τιμολόγια 
Παροχής Υπηρεσιώνκαι υποχρεούται να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή  τα 
νόμιμαπαραστατικάκαι απαραίτητα δικαιολογητικά πληρωμής,καθώςκαι φορολογική 
και ασφαλιστικήενημερότητα σεισχύ.Ο Ανάδοχος βαρύνεταιμεκάθε 
φόρο,παρακράτηση φόρουκαικάθεεισφορά,γιατηνοποίασύμφωναμετοννόμο 
είναιυπόχρεος.Η καταβολήτωνπληρωμώνμπορείναγίνεταικαισε εξουσιοδοτημένους 
εκπροσώπουςτου Αναδόχου σύμφωναμεταεκδιδόμενα παραστατικά. 

 
Άρθρο6 
ΕγγυητικήΕπιστολή 
Ωςεγγύησηγιατηντήρησητωνόρωντηςσύμβασης,οΑνάδοχοςκαταθέτειπριν 

τηνυπογραφήτης σύμβασηςτηνυπ’ αριθ.……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής 
Εκτέλεσης της ……………Τράπεζας ή ..…………, ποσού ………….Ευρώ(…………..€),το 
οποίοαντιστοιχείσεποσοστό10%τηςσυνολικής συμβατικής αξίαςχωρίς ΦΠΑ. 

Η  εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσηςθαεπιστραφείστον Ανάδοχομετά την 
οριστικήπαραλαβήτουέργουκαι τηνεκπλήρωσηόλωντωνπροβλεπόμενων 
υποχρεώσεωνπου αυτόςέχει αναλάβει. 

ΗΑναθέτουσαΑρχήουδεμίαευθύνηφέρεισεπερίπτωσημηέγκαιρηςεπιστροφής της 
εγγυητικής επιστολής,λόγω καθυστέρησηςτηςοριστικήςπαραλαβήςήτης μη έγκαιρης 
αναζήτησης αυτής από τονΑνάδοχο. 
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KΕΦΑΛΑΙΟΙΙΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 
Άρθρο8 
Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια 

Χωρίςτηνπροηγούμενηγραπτή συναίνεση τηςΑναθέτουσαςΑρχήςοΑνάδοχος δεν 
αποκαλύπτειεμπιστευτικές πληροφορίεςπουτουδόθηκαν ήπουο ίδιοςανακάλυψε κατά 
την υλοποίησητουΈργουούτεκοινοποιεί στοιχεία,έγγραφα καιπληροφορίες, 
τωνοποίωνλαμβάνειγνώσησεσχέσημε τησύμβασηυποχρεούται δεναμεριμνά 
ώστετοπροσωπικότου,οι υπεργολάβοι τουκαι κάθεσυνεργαζόμενοςμεαυτόννα 
τηρήσειτηνωςάνω υποχρέωση.ΣεπερίπτωσηαθέτησηςαπότονΑνάδοχοτης ως 
άνωυποχρέωσήτουςηΑναθέτουσαΑρχή δικαιούταινακαταγγείλει αζημίωςτη σύμβαση, 
σύμφωνα με ταοριζόμεναστοάρθρο12τηςπαρούσαςκαι νααπαιτήσει την αποκατάσταση 

τυχόν  ζημίας  τηςκαι  την  παύση κοινοποίησης  των  εμπιστευτικών πληροφοριών και την 
παράλειψή της στομέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο 
χωρίςτηνπροηγούμενη συναίνεση τηςΑναθέτουσας Αρχήςούτε να συμμετέχει σε 
δραστηριότητεςασυμβίβαστεςμετιςυποχρεώσειςτουαπέναντιστην Αναθέτουσα Αρχήκαι 
δεν δεσμεύειτην ΑναθέτουσαΑρχήμεκανέναν τρόποχωρίςτην προηγούμενηγραπτή 
τηςσυναίνεση. 

 

Άρθρο9 
Ειδικές υποχρεώσειςτου Αναδόχου 

ΟΑνάδοχοςθαπαραδώσειτα παραδοτέα που περιγράφονται στην διακήρυξη και 

την προσφορά τουστην ΑναθέτουσαΑρχή καιθα εκπληρώσει 
όλεςτιςυποχρεώσεις,πουαπορρέουναπότησύμβαση, σύμφωνα μετους κανόνες 
τηςεπιστήμης και με τηναπαιτούμενη φροντίδα, ικανότητακαι επιμέλεια εξειδικευμένου 
επαγγελματία κατά τα αναγνωρισμένα επαγγελματικάπρότυπα. 

 

Άρθρο10 

Υποκατάσταση –Αντικατάσταση – Εκχώρηση απαιτήσεων  
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ναυποκατασταθεί στην εκτέλεσητουέργου απόάλλο 

τρίτο φυσικό ήνομικό πρόσωποχωρίςτηνπροηγούμενη έγγραφησυναίνεση 
τηςΑναθέτουσας Αρχής. 

ΕάνοΑνάδοχοςπροβείσεμεταβίβασηή εκχώρησηχωρίςτηνπροηγούμενη συναίνεση 
τηςΑναθέτουσαςΑρχής,η τελευταίαδικαιούται χωρίςπροηγούμενηόχλησηνα επιβάλει 
αυτοδικαίωςτιςκυρώσειςγιααθέτησητωνυποχρεώσεώντουπουαπορρέουναπότην 
παρούσα σύμβαση. 

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 
ΠΟΙΝΙΚΕΣΡΗΤΡΕΣ –ΛΥΣΗ – ΕΠΙΛΥΣΗΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Άρθρο11 
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ΠοινικέςΡήτρες 
Σε περιπτώσεις καθυστερήσεων ως προς τις συμφωνημένες ημερομηνίες 

παράδοσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών για λόγους που οφείλονται στον Ανάδοχο, 
καθώς και σε περιπτώσεις που τα ανωτέρω δεν παραδοθούν σύμφωνα με τους όρους της 
Διακήρυξης και της Σύμβασης που θα υπογραφεί, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να 
καταβάλει ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό 2‰ επί του συμβατικού 
τιμήματος του μέρους του Έργου που καθυστερεί και μέχρι 15% επί του συνολικού 
συμβατικού τιμήματος. 

Διευκρινίζεται ότι οι προβλεπόμενες παραπάνω ρήτρες, επιβάλλονται, πέραν της 
καθυστέρησης σε σχέση με την συμφωνημένη ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου, 
κατ΄ αντιστοιχία και στις περιπτώσεις καθυστερήσεων ολοκλήρωσης ενδιάμεσων 
παραδοτέων η έγκαιρη ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση του συνολικού έργου. Σε περίπτωση επιβολής ρητρών για ενδιάμεσα 
παραδοτέα, αυτές μπορεί να ανακληθούν ή να επιστραφούν σε περίπτωση έγκαιρης 
ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. Οι ρήτρες καθυστέρησης για ενδιάμεσα παραδοτέα, 
εάν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον Ανάδοχο επιπλέον των ρητρών που τυχόν θα 
επιβληθούν λόγω υπέρβασης της Συμφωνημένης Ημερομηνίας Αποπεράτωσης του 
συνολικού έργου. 

Οι ποινικές ρήτρες μπορούν να εισπραχθούν είτε με παρακράτηση από την αμοιβή 
του Αναδόχου ή και κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης. 

 
 
Άρθρο12 
Καταγγελία– Λύση σύμβασης 

1. Στηνπερίπτωσηπουοι προθεσμίες τωνάρθρων2και 3 τηςπαρούσαςσύμβασης 
παρέλθουνάπρακτεςήστηνπερίπτωσηπουοΑνάδοχοςδενσυμμορφωθείμετις 
τελικέςυποδείξειςτης ΕΠΠΕτηςπαρούσας,μεαπόφασή της ηΑναθέτουσαΑρχή 

δύναταινα κηρύξει τον Ανάδοχοέκπτωτο. 

ΟΑνάδοχοςυποχρεούται σεπλήρηαποκατάστασηγια κάθεθετικήζημίατης 

ΑναθέτουσαςΑρχής. Το αυτό ισχύει και στηνπερίπτωση(αδικαιολόγητης) 
υπαναχώρησηςτου Αναδόχου από τηνπαρούσα σύμβαση. 

2. Ηαπόφασηπερίεκπτώσεωςθαπρέπει ναγνωστοποιηθεί στονΑνάδοχοεντόςείκοσι (20) 
ημερώναπότηλήψη της. Μετην έκπτωσηκαταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης υπέρτηςΑναθέτουσαςΑρχής. 

3. ΗΑναθέτουσαΑρχή δικαιούταινακαταγγείλει μονομερώς και αζημίως τηνπαρούσα 
σύμβαση χωρίςτηντήρησηπροθεσμίαςμε απλήέγγραφηειδοποίησηπροςτον 
Ανάδοχο,εάνοποτεδήποτεκατάτηδιάρκειαισχύοςτηςσύμβασηςαυτόςκηρυχθεί 
σεκατάστασηπτώχευσης ήτεθεί υπό εκκαθάρισηήκαθεστώς διαχείρισηςτων πιστωτών 

του. 

4. Στιςπεριπτώσειςπουο Ανάδοχος παραβιάσει όρο τηςπαρούσαςσύμβασηςκαι η 
παραβίασηαυτή δενείναιεφικτόαπότηφύση τηςή/καισύμφωναμετουςόρους 
τηςπαρούσαςνααποκατασταθεί,ήσυντρέξει σπουδαίοςλόγοςγια το Ελληνικό 
Δημόσιοήγεγονόςανωτέραςβίας,ησύμβασηκαταγγέλλεται με τηνκοινοποίηση 
έγγραφης δήλωσης της ΑναθέτουσαςΑρχής προςτον Ανάδοχο. 

5. Σεπερίπτωσηλύσης ήκαταγγελίαςτηςσύμβασηςο Ανάδοχος δενδικαιούται 
οποιασδήποτεαποζημίωσης,παρά μόνο τηναμοιβήγια όσα τμήματα του έργου έχει 
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ολοκληρώσει μέχρι την ημέρα καταγγελίας, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της 

σύμβασης, μετά από την οικονομική εκκαθάριση του έργου. 

6. Εάν ο Ανάδοχος δεν καταφέρει να ολοκληρώσει κομμάτι του έργου, αποδεδειγμένα 
χωρίς δική του υπαιτιότητα, πχ. λόγω αδυναμίας των νοσοκομείων, που αποδεικνύεται 
από αναφορές του Συμβούλου στην αναθέτουσα αρχή,  τότε ο Σύμβουλος δικαιούται  
την αμοιβή για όσα τμήματα του έργου έχει ολοκληρώσει. Στην περίπτωση αυτή η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν δικαιούται να κηρύξει τον Σύμβουλο έκπτωτο και να εκπέσει την 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης υπέρ της 

 
Άρθρο13 
ΕφαρμοστέοΔίκαιο -Επίλυση Διαφορών 

1. HπαρούσασύμβασηδιέπεταιαποκλειστικάαπότοΕλληνικόΔίκαιοκαιερμηνεύεται 
σύμφωνα μεαυτό. 

2. Οποιαδήποτεδιαφορά,διένεξηήδιαφωνίαπουενδεχομένωςανακύψειμεταξύτων 
μερών,από τηνεφαρμογήτηςπαρούσαςκαιαφοράτηνερμηνείαήτην εκτέλεση 
όρωναυτής και τηνέκτασητωνεξ αυτής δικαιωμάτων και υποχρεώσεωντων μερών 
καιπου δεδύναταιναδιευθετηθείφιλικά,υπάγεταιστην αποκλειστικήαρμοδιότητα και 
δωσιδικίατωνΔικαστηρίων τηςΑθήνας.Οι διοικητικές προσφυγές γίνονται βάσει του 
αρθ. 15 του ΠΔ 118 

3. Ρητάσυμφωνείταιαπότασυμβαλλόμενα μέρηότιτόσοηπροσφυγήσταδικαστήρια όσοκαι 
ηδιαδικασίαενώπιοναυτών, δεναναστέλλουν τηνεκτέλεση τηςσύμβασης. 
Συνεπώς,αμφότερατασυμβαλλόμενα μέρηοφείλουννασυνεχίζουνμεκαλήπίστη να 
εκτελούντιςυποχρεώσεις τους και να ασκούντα δικαιώματά τουςμε βάση την 
σύμβασηκαθ’όλητηδιάρκειατηςδιαδικασίαςσανναμηνείχαν προσφύγειστα δικαστήρια. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Άρθρο14 
ΑνωτέραΒία –Αναστολή της σύμβασης 

1. Στηνπαρούσασύμβασηοόρος«ανωτέραβία»νοείταιότιπεριλαμβάνει,ενδεικτικά 
τιςπεριπτώσειςεθνικήςέκτακτηςανάγκης,πολέμουκαιγενικότερατιςπεριπτώσεις, οι 
οποίεςσύμφωναμε την εθνική νομοθεσία,νομολογία και τασυναλλακτικά ήθη και 
συνήθειες,συνιστούνκαταστάσειςανωτέραςβίας,και οιοποίεςυπόκανονικές 
συνθήκεςδεμπορούνναπροβλεφθούνήναελεγχθούνκαιπροκαλούνκαθυστέρηση 
ήκαθιστούναδύνατη τηνυλοποίησητης παρούσαςσύμβασηςεκμέρουςτου Αναδόχου. 

2. Λόγοιανωτέραςβίας δεναπαλλάσσουνταΜέρηαπότις συμβατικέςυποχρεώσεις 
τους,αλλά συνιστούνλόγοαναστολής εκπλήρωσης αυτώνγιαόσοχρονικόδιάστημα 
διαρκεί το γεγονός πουσυνιστάανωτέρα βία. 

3.  Ειδικότερα,γιαόσο χρονικόδιάστημαοΑνάδοχος,λόγωανωτέραςβίας, κωλύεταιή 
καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του,πουαπορρέουναπότηνπαρούσα 
σύμβαση, αναστέλλεταιηυποχρέωσήτουγιαεκτέλεσηκαιπαράδοσητουΈργουκαι η 
διάρκειατηςσύμβασηςπαρατείνεται γιαόσο χρόνοσυνεχίζει ναυφίσταταιη κατάσταση 
ανωτέρας βίας.Σεκάθεπερίπτωσηόμως,οΑνάδοχος υποχρεούται να 
γνωστοποιήσειαμελλητίστηνΑναθέτουσα Αρχή, την ύπαρξη τέτοιας κατάστασης. 

4. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί υπέρ αυτής το δικαίωμα να αναστέλλει την εφαρμογή 
μέρουςή ολόκληρης τηςσύμβασης, μεέγγραφη γνωστοποίησηπροςτονΑνάδοχο, στην 
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οποίαπροσδιορίζονταιοι λόγοι που καθιστούναναγκαία τηναναστολή,η 
ημερομηνίαέναρξης της αναστολήςκαι ηπιθανολογούμενη διάρκειά της. 

5. Μετάτην άρσητων λόγωνπου επέβαλαν την αναστολή, η ΑναθέτουσαΑρχή 
υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανάδοχο εγγράφως. 

6. Εάν  η  διάρκεια  της  αναστολής  είναι  μεγαλύτερη  των  ενενήντα  (90)  ημερών,  ο 
Ανάδοχος δενυποχρεούταιναεπανεκκινήσει τηνανασταλείσαμερικώςήολικώς 
εφαρμογήτηςσύμβασης,εάνπροηγουμένωςδενσυμφωνηθούνμεταξύαυτούκαι της 
ΑναθέτουσαςΑρχήςτα εξής: 

 τοποσότηςαποζημίωσηςπουδικαιούταιοΑνάδοχοςγιατηνκάλυψητηςθετικής ζημίας 
που έχει υποστεί εξαιτίαςτηςπιο πάνω αναστολής για το διάστημα πέραντων 90 
ημερώνκαι-οι τυχόναπαιτούμενες 
προσαρμογέςήτροποποιήσειςδιατάξεωντηςσύμβασης,η εφαρμογή τωνοποίων έχει 
επηρεασθείαπό τηναναστολή. 
 
 
Άρθρο15 
Διαδικασίαεπικοινωνίας μεταξύΑναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου 
 

1.   ΗΑναθέτουσαΑρχή οφείλειναυποβάλει εγγράφωςτα ενδεχόμενα ερωτήματά της 
στονΑνάδοχο.Όταν συντρέχουνλόγοιεπείγοντος, επιτρέπεταιηυποβολή ερωτημάτωνκαι 
μεοποιοδήποτεάλλοπρόσφορομέσο.Μόλιςεκλείψουν οι εξαιρετικοί λόγοι,η Αναθέτουσα 
Αρχήυποβάλεικαι εγγράφωςτοερώτημα. 
2.   Μετηνεπιφύλαξητων ανωτέρωειδικότερωνρυθμίσεων,οποιαδήποτεειδοποίησηή 
επικοινωνίαμεταξύ τωνΜερών θαείναι γραπτήκαι θαθεωρείται ότι δόθηκε ή 
πραγματοποιήθηκεπροσηκόντως,εφόσονπαραδόθηκε στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
μεσυστημένηεπιστολήήυποβλήθηκεστοΠρωτόκολλοτηςΑναθέτουσας Αρχής,στη 
διεύθυνση που αναφέρεται στην επόμενηπαράγραφο, ή στάλθηκεμε 
τηλεομοιοτυπίαήηλεκτρονικό ταχυδρομείο (επιβεβαιώθηκε ηπαραλαβήτης). 
3.  Όλατα έγγραφατου Αναδόχουμεταξύτωνοποίωνκαι ταπαραδοτέα που απευθύνονται 
στην ΑναθέτουσαΑρχή αποστέλλονται στηνπαρακάτω διεύθυνση : 
Οδός                         : Αγ. Σπυρίδωνος & Μήλου 1, Αιγάλεω, Αθήνα 
Ταχ.Κωδ: 12243 
Τηλ.                          : +30 2105385206 

Telefax                      : +30 2105314878 
E-mail                       :......@teiath.gr 

 
 
Άρθρο16 
Εκπροσώπηση του Αναδόχου 
 
Ως εκπρόσωπος του Αναδόχου για το σύνολο της σύμβασης ορίζεται …………… 
Αλλαγή προσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου γνωστοποιείται γραπτά στην 

Αναθέτουσα Αρχή και ισχύει μετά τη γραπτή έγκριση αυτής. 
Ο εκπρόσωπος ενεργεί κατ’ εντολή και λογαριασμό του Αναδόχου για όλα τα 

ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Ο εκπρόσωπος είναι, μεταξύ άλλων 
εξουσιοδοτημένος να αντιπροσωπεύει  τον  Ανάδοχο  σε  όλα  τα  θέματα  που  αφορούν  
τη  σύμβαση  και  να διευθετεί  για  λογαριασμό  του  οποιαδήποτε  διαφορά  προκύπτει  

mailto:......@teiath.gr
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ή  σχετίζεται  με  τη σύμβαση, συμμετέχοντας όποτε και όπου κληθεί σε συναντήσεις με 
τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

 
Άρθρο17 
Τροποποίησητης σύμβασης 
Η Σύμβαση τροποποιείται όταν συμφωνήσουν, εγγράφως, προς τούτο, τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. H τροποποίηση της Σύμβασης επέρχεται μόνο σε περιπτώσεις 
αντικειμενικά δικαιολογημένες, χωρίς να τροποποιούνται ουσιωδώς βασικοί όροι της 
Διακήρυξης  και βάσει του  αρθ. 24 παρ. 4 του ΠΔ 118. 

 
 
 
Άρθρο18 
Συμβατικά Έγγραφα 
Τακατωτέρω συμβατικάέγγραφα 

ερμηνεύονταικατάτηνκαλήπίστηκαιτασυναλλακτικά ήθηκαι αλληλοσυμπληρώνονται 
μεσκοπό τηναρτιότερηκαι πληρέστερηεκτέλεση του Έργουκαιτηνεξασφάλισητου 
βέλτιστου αποτελέσματοςγια τηνΑναθέτουσαΑρχή.  

Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης,εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, όπως σαφώς ορίζεται στο Αρ. 24 του Π.Δ. 118 . 

Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας μεταξύ τους, εφαρμόζονται και 
ισχύουν με τηνσειράπροτεραιότητας με την οποία παρατίθενται κατωτέρω: 

α)   Η σύμβαση 
β)   Η προσφορά του Αναδόχου 
γ)   Η προκήρυξη 
δ)   ΗΑπόφασηκατακύρωσηςτουΤΕΙ Αθηνώνμεαρ. πρωτ…………………….. 
ΗυποβληθείσααπότονΑνάδοχο προσφοράκαικατάτασημείαπου 

δενκαλύπτεταιαπό τιςπροδιαγραφές τουΈργουκαι τηνπαρούσα σύμβασηείναι 
δεσμευτικήγιατον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της ΑναθέτουσαςΑρχής. 

 
Άρθρο19 
Γλώσσα 

1.    ΓλώσσαεργασίαςτηςΣύμβασηςορίζεταιηΕλληνικήκαιόλατασχετικάμεαυτή έγγραφα, 
ανεξαρτήτωςεάναφορούντονΑνάδοχοήτρίτους,συντάσσονται οπωσδήποτεστηνΕλληνική. 
 
2.   Επιπρόσθετα,είναιδυνατόνναζητηθείαπότηναναθέτουσααρχήησύνταξηεκ μέρουςτου 
ΑναδόχουορισμένωνεγγράφωνστηνΑγγλικήγλώσσα,χωρίςκαταβολή 
ιδιαίτερηςαμοιβήςήαποζημίωσης γιααυτό.Κάθεεπικοινωνίατουαναδόχου μετην 
αναθέτουσααρχήγίνεται στην Ελληνική. Εάν υπάρξει κόστος μεταφράσεων εγγράφων του 
αναδόχου,από τηνΕλληνική σεάλληγλώσσαήαντίστροφα, το κόστος βαρύνει τονανάδοχο. 
 
3.   Σημειώνεται επίσης, ότι όποτε χρειαστεί επικοινωνία του αναδόχου με την 
Αναθέτουσα Αρχήκαι τρίτους(αλλοδαπούς φορείς,κλπ)στηνΑγγλικήήάλλη γλώσσα,οι 
αναγκαίες μεταφράσειςκαι ηαπασχόλησηδιερμηνέων εξασφαλίζονται από τονίδιο τον 
ανάδοχο με κόστος που βαρύνει τονίδιο. 
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Άρθρο20 
ΚαλόπιστηΕφαρμογήτης σύμβασης 
Η ΑναθέτουσαΑρχήκαι οΑνάδοχοςαναγνωρίζουν,ότι δεν είναι 

εφικτόναπροβλεφθούν 
καιναπεριληφθούνστηνπαρούσαόλεςοιπιθανέςπεριπτώσειςδιαφορώνπουείναι δυνατόνα 
προκύψουνκατάτηδιάρκεια ισχύοςτηςσχετικάμετοαντικείμενότης. Γιατο λόγο 
αυτό,ταΜέρηαποδέχονταιαπό κοινούότι ησύμβασηθαλειτουργήσει μεταξύτους σύμφωνα 
μετηνκαλήπίστηκαι χωρίςβλάβη των εκατέρωθενδικαιωμάτωνκαι υποχρεώσεων και  
αμφότεροι  με καλή  πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες  που απαιτούνται,προκειμένου 
να λύνονται τυχόνδιαφορές. 

 
Άρθρο21 
ΠαραίτησηΔικαιώματος 
Ημηάσκησηδικαιώματοςαπόκάποιοσυμβαλλόμενο μέρος δενθαπρέπει σεκαμία 

περίπτωση να θεωρηθεί  ως παραίτηση του  συμβαλλόμενου  μέρους να ασκήσει το 
δικαίωμάτουαυτόστομέλλονήνα θεωρηθεί ωςαποδυνάμωσητουσχετικούδικαιώματος του 
συμβαλλόμενου μέρους. 
 

Άρθρο22 
Τίτλοικαιεπικεφαλίδες 
Οι τίτλοι καιεπικεφαλίδες των όρωντηςπαρούσας έχουν συμπεριληφθεί 

αποκλειστικάκαι μόνογια τηδιευκόλυνσηανάγνωσης του κειμένου και δεν αλλάζουνστο 
ελάχιστοτην έννοιαήερμηνεία των διατάξεων. 

 
Άρθρο23 
Προηγούμενες Συμφωνίες 
Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία 

μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Η παρούσα Σύμβαση 
αποτελεί την απόλυτη και μοναδική εκδήλωση της πραγματικής βούλησης των μερών 
γιατο συγκεκριμένο θέμα- αντικείμενοτηςΣύμβασης. 

Σεπίστωση της παρούσας,ηΣύμβασηυπεγράφη από την Αναθέτουσα Αρχή, και τον 
εκπρόσωπο του Αναδόχου, σετρία πρωτότυπα. 

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Για το Τ.Ε.Ι. – Αθήνας 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης & 

Ερευνών  

Για τον ανάδοχο 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.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  

 
 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

 

Ημερομηνία 
από - μέχρι 

Εταιρεία / 
Οργανισμός 

Θέση Περιγραφή καθηκόντων 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

   

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 



Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού                               Διασύνδεση και προώθηση του προτύπου μοντέλου στην 

Διαγωνισμού  για το  Υποέργο 7                                        τοπική κοινωνία και επιστημονική κοινότητα. 
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Έργο Εργοδότης 
Ρόλος (1) και 

Καθήκοντα 

ΑπασχόλησηστοΈργο 

 

Περίοδος 

(από -έως) 

Α/Μ 

(2) 

     

     

 

 

1 ΩςΡόλοςενδεικτικάαναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert 

κλπ.  

2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε 

ισοδύναμα ανθρωποετών.  

 
 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ κα) 

 

 


